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~ A PAZ DO CORAÇÃO ~
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Eu sou RAM.

Recebam a minha paz. Recebam as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, neste período que se abre a vocês [referência às 7 Etapas - ‘Núpcias Unitárias’].

Vocês foram muito numerosos, na superfície desta Terra, a trabalhar no sentido da sua liberdade e da sua liberação.

Hoje, assim como alguns de nós anunciamos, desde um mês, abre-se a vocês uma etapa importante em que a tripla
Unidade da Radiação da Luz que lhes é ofertada vai se reunificar, mesmo em sua densidade, a fim de fazer-lhes

viver, não mais unicamente o Encontro, mas, bem mais, a comunhão.

Comunhão entre seu Estado de Ser e sua personalidade, reunificadas em vocês, em seu Templo Interior, a fim de
engajá-los na Verdade da Paz, na Verdade de sua Unidade reencontrada.

Numerosas são as almas humanas que realizaram, nesses tempos específicos, um caminho importante para elas
mesmas.

Em nome dos 24 Anciões, nós lhes agradecemos, ainda uma vez, por terem trabalhado a fim de estabelecerem
o reino da Verdade e da Unidade nesta densidade.

Eu lhes ensinei, há mais de um ano, meios simples de reencontrar sua Unidade em seu Templo Interior (*).

O Conclave Arcangélico e nós mesmos, guiados pela Divina Maria, permitimos, para aqueles que o
quiseram, abandonarem-se à Luz e reencontrarem sua herança.

Agora, a hora chegou, o momento chegou, de entrar nesta Comunhão, entre seu Estado de Ser e sua personalidade.

A Luz e a Vibração em seu Ser vão penetrar, inteiramente, suas células.

A partir de seu Templo Interior, a Vibração da Alegria interior e da Paz vai difundir, no conjunto do seu Ser e no
conjunto de suas estruturas densas e sutis, a fim de permitir-lhes estabelecer esta ‘fusão’, necessária, do que foi

separado e dividido.

A hora para isso é muito em breve.

Inúmeros de vocês aperceber-se-ão, progressivamente e à medida que o tempo se escoar, nos próximos meses, na
superfície desta Terra, que podem encontrar cada vez mais facilmente este ‘estado de Graça interior’ que eu chamo

de Paz do Coração.

Isso será cada vez mais fácil.

Quaisquer que sejam as vicissitudes de seu mundo exterior, mundos interiores se abrem a vocês e eles são
multidimensionais.

Eles os reconectam à sua realidade essencial.

Eles os reconectam ao que vocês são, em Eternidade, além dos véus da Ilusão, que lhes será preciso elevar para a
Verdade.

RAM - 2 de janeiro de 2010
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***

Esse trabalho é um trabalho de Alegria, esse trabalho é um trabalho ligado ao sopro e à Presença, em vocês, da
Unidade.

A Luz tri-Unitária reunificada vai começar a se densificar em sua corporeidade, vai começar a irradiar o conjunto de
suas células e de sua Consciência, nesses espaços de Comunhão, logo que a 4ª Etapa do Conclave Arcangélico for

realizada pelo Arcanjo Miguel.

Ser-lhes-á possível estabelecerem-se em seu Coração e ali permanecerem ao abrigo, lá, onde tudo é calma, tudo
é plenitude, tudo é Verdade, onde não existe qualquer oposição e qualquer contradição, onde se resolve todo

conflito, em Si e no exterior de Si.

Vocês extrairão, nesses espaços, a força, a Alegria, a vontade, o sorriso também, a fim de resistir ao arrebatamento
do mundo exterior e ao final da desconstrução Micaélica, para permitir-lhes acolher, dentro de pouco tempo, dentro

de alguns meses, a totalidade da Luz do Supramental, acompanhada das últimas chaves Metatrônicas, e de
estabelecerem-se na Presença de vocês mesmos.

Nesses espaços de Paz, vocês redescobrirão a eternidade, a ausência de sofrimento, a ausência de tensão.

Os domínios de Paz suprema ser-lhes-ão abertos, totalmente, pela Graça e pela potência do seu trabalho, realizado
ao nível individual e coletivo.

Não temos qualquer dúvida sobre sua capacidade coletiva para elevar as Vibrações desta Terra para seu novo
futuro, para sua nova Dimensão e para sua Verdade.

Nisso, nós os acompanhamos, nisso nós os ajudamos, mas são vocês que fazem o trabalho.

Neste espaço Interior, os momentos de Graça serão legiões.

Os momentos de Paz também.

Não lhes será mais possível duvidar ou adiar a outros momentos, a outros tempos, a Verdade de sua Unidade.

Nesses momentos de alinhamento, nesses momentos de Comunhão, localizarão instantaneamente o que é da
competência da Consciência Unificada e o que não é.

Terão o encargo de desenvolver e cultivar a Consciência Unificada em vocês, a fim de fazer beneficiar também
aqueles que os rodeiam, os lugares que os rodeiam.

Esses momentos de grande Paz serão, em vocês, sua arma absoluta para resolver as dificuldades da Vida nesta
Terra.

Vocês ali encontrarão as ferramentas e a potência Vibratória de elevar toda situação para além da dualidade, de
elevar todo conflito, na paz e no Amor.

Somente os medos antigos podem ainda impedi-los de desenvolver e de adquirir isso.

Progressivamente e à medida que vocês se emergirem nesta ‘dimensão Interior e Unitária’, tornar-se-á cada vez mais
fácil superar e transcender as oposições, as animosidades, as dualidades, quaisquer que sejam.

***

Seu recurso final está em sua Unidade e em sua infinidade.

Cabe-lhes localizar este instante de Consciência, o momento em que vocês basculam da dualidade à Unidade,
mantendo seu corpo e sua Consciência nesta Dimensão, a fim de permiti-la elevar-se e se elevarem.

Nenhuma inquietude, nenhuma preocupação deve vir perturbá-los.

As coisas, as pessoas e os elementos que desejarem se afrontar a vocês não encontrarão qualquer tomada com
relação a este ‘estado Interior’ que vocês serão capazes de gerar e estabilizar cada vez mais facilmente.

Gostaria, caros irmãos e caras irmãs em encarnação, que vocês guardassem, de maneira extremamente precisa, que
a solução definitiva de toda problemática, interior ou exterior à sua personalidade, encontrar-se-á nesta Vibração que

é comunhão e acolhimento em seu Ser, inteiramente, da Consciência do Supramental.

Esse momento vai se revelar a vocês.

Nenhuma perturbação exterior poderá vir alterar esta qualidade de Ser que a maior parte de vocês irá desenvolver e
estabelecer com facilidade.

Lembrem-se de que toda resistência e toda dualidade resolver-se-á de maneira extremamente fácil e evidente para
vocês, uma vez que tenham feito o aprendizado e manifestado uma primeira vez.

Vocês devem agradecer a si mesmos e podem estar orgulhosos e humildes do que realizaram nesta Terra.



Inúmeros povos, em inúmeras civilizações e inúmeras crenças, realizaram esse trabalho.

Vocês são agora uma multidão muito numerosa, vocês são um exército de Luz, vocês estão religados, porque vocês
estão reunificados.

Façam a experiência o mais rápido possível.

Quaisquer que sejam as circunstâncias que se manifestem a vocês, por mais duras que sejam, vocês extrairão em
vocês e neste estado Vibratório, a Consciência e a energia necessárias para dissolver tudo o que poderá vir se opor

à sua Unidade.

Quer isso se refira a comportamentos antigos, quer se refira mesmo a doenças inscritas em seu corpo físico, vocês
terão a possibilidade de extrair, nesse estado Interior, a cura, a solução e, geralmente, de maneira cada vez mais

instantânea e imediata.

Deixarei o Arcanjo Miguel detalhar-lhes tudo isso dentro de alguns dias.

Mas, como Mestre do Ar na Assembléia dos Melquisedeques, desejava fazer-lhes o Anúncio.

***

Encontrar esta Consciência unificada é para vocês a garantia da sua felicidade e da sua Paz.

Não há nada mais a procurar e nada mais a estabelecer além do que disso.

Todo o resto tornar-se-á evidência e tornar-se-á cada vez mais fluido e sincrônico.Confiem no que vocês são e não
no que vocês têm.

Confiem nesta Dimensão interior de Vocês mesmos mais que em sua vontade ou em seus desejos.

A solução de todo antagonismo e de toda oposição está aí e não estará em nenhum outro lugar.

Realizando esta Consciência no seu Templo Interior, vocês terão acesso também a novas percepções, a novos
modos de funcionamento, a novos comportamentos.

Seu corpo será regenerado, revitalizado.

Suas células vibrarão à Unidade e em uníssono.

Congratulem-se, porque o que vem é Alegria para o ser Interior.

Somente o olhar exterior ali verá um desastre, mas não há qualquer desastre na Revelação da Luz no Interior.

Vocês devem seguir a Luz e as linhas de menor resistência, em vocês e ao seu redor.

Lembrem-se de que toda solução, sem exceção, encontra-se nesta dimensão e nesse Templo Interior, que nada do
exterior poderá se opor, que o exterior se conformará ao que vocês tiverem estabelecido como capacidade

Supramental nesta densidade.

O aprendizado que realizaram, por intermédio das efusões, do Arcanjo Miguel e do Conclave, todos os dias ao meio-
dia, e pela Luz Azul que lhes trouxemos de nossa Assembleia, permite-lhes se beneficiarem de algumas ‘chaves de

reunificação’.

Vocês as aceitaram e integraram e nós os agradecemos porque, dando um passo para vocês, vocês ajudam o
conjunto desta Criação a reencontrar sua Fonte.

Nada mais, nada menos.

Tentem, dentro do possível, se beneficiar da Consciência da natureza, da Consciência dos seus espaços Interiores,
espaços de Paz exteriores.

Aproximem-se, o mais frequentemente possível, desta Consciência Unificada.Vivam a experiência, cada vez mais
frequentemente, a fim de fazê-la seu quotidiano.

Isso irá se tornar o caso para a grande maioria de vocês, nós estamos convencidos disso.

A hora da Luz, e de sua Revelação total, é para muito em breve.

A distância a percorrer é apenas aquela que os separa da experiência ao estabelecimento desta Consciência,
inteiramente.

Lembrem-se de que tudo está interconectado pela Luz.

Estando interligados, vocês criam ‘um chamado’, sem precedentes, ao retorno do Mestre da Luz e à realização de
sua própria Mestria.Vocês concorrem, de maneira individual e coletiva, ao restabelecimento do reino da Unidade,

da Verdade.

Vocês nisso estão abençoados.

Vocês são, nisso, os pioneiros da revolução da Luz nos mundos falsificados.

Mais nada poderá ser como esses períodos perturbados que têm durado suficientemente longo tempo.



Se desejarem, a hora do sofrimento e a hora da separação terminou.

Lembrem-se de que lhes será cada vez mais fácil e simples estabelecer esta Vibração em vocês e ao seu redor.

Lembrem-se de que tudo aí está, absolutamente tudo.

Nesta nova comunhão encontra-se o conjunto de alegrias possíveis.

Caros irmãos e irmãs humanos, se vocês ainda tiverem perguntas em relação a isso, eu quero trazer um suplemento
de esclarecimento.

Assim, eu lhes dou a palavra.

***

Não temos questões. Nós agradecemos.

***

Caros irmãos e irmãs nesta Humanidade, nós nos congratulamos do que vocês são.

Congratulamo-nos da vitória indestrutível da Luz sobre a ignorância e sobre a Ilusão.

Estamos na Unidade com vocês.

Estamos em Comunicação com cada um de vocês, porque, dando um passo para Vocês, vocês dão um passo para
nós.

Reconectando sua multidimensionalidade, vocês restabelecem os ‘reinos da Verdade’ neste planeta e no conjunto
dos universos.

Nosso Amor os acompanha e recebam, ainda uma vez, minha Paz e minhas bênçãos.

Eu lhes proponho permanecerem juntos, alguns minutos, em Comunhão.

Eu lhes digo, quanto a mim, até breve.

Eu os abençoo.

Eu os lembro que se reconectando ao seu ser Interior, todos os dias, se tiverem a possibilidade, às 12h00 e às
19h30 [horários que prevaleceram durante parte das ‘Núpcias Unitárias’], vocês reconectam o conjunto dos universos, o
conjunto das Dimensões em Vocês mesmos e tecem uma rede de Luz inalterável, na Paz, no Amor e na Verdade.

Eu os abençoo agora. Até breve.

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

TEXTO COMPLEMENTAR:

Questão: Ram, ontem, nos falou do andamento para a Consciência Unificada. Quais são suas próprias preconizações?

A Consciência Unificada está ligada à Comunhão que viverão proximamente, para alguns de vocês e diria mesmo, esperamos,
para a maior parte de vocês, entre a sua Consciência de personalidade e a sua Consciência de Estado de Ser.

Haverá realmente um reunificação nesta densidade, do seu estado multidimensional.

Vocês perceberão os efeitos em breve.

Este efeito é, antes de tudo, um efeito vibratório e na Consciência, manifestando-se por uma percepção acurada do chacra do
Coração.

Quando a Vibração do chacra do Coração corresponder ao Fogo que se iniciará no Interior desse Centro, vocês serão
alinhados entre o Estado de Ser e a personalidade.

Esta é uma etapa suplementar à fusão das coroas radiantes do Coração e da cabeça, permitindo-lhes encontrar espaços de
solução a toda problemática ou a toda necessidade existente em sua encarnação.

Tudo tornar-se-á ainda mais evidência e facilidade.

Tudo será facilitado a partir do momento em que vocês forem capazes de manter a Vibração no seu Coração.

Tudo tornar-se-á dificuldade se vocês se afastarem, quer seja em vocês mesmos e em suas relações com os outros, ou com o
ambiente.

Vocês não terão alternativa senão compreender e viver isso.

Esclareço que vocês conduziram, no ano passado, através dos Casamentos Celestiais, pelo conjunto de qualidades vibratórias
que chegaram nesta dimensão, para permitir-lhes fazer o aprendizado desta Vibração em sua cabeça, mas a Vibração não é aí

unicamente para buscarem o que Mestre Ram chamou de Paz ou de alegria.

Esta é a primeira etapa, mas, mesmo nesta Vibração de Paz e de Alegria, estabelecem-se todas as soluções para todas as
problemáticas de suas vidas, sem qualquer exceção.

Nada do que lhes falta para o estabelecimento desta Luz interior ser-lhes-á retirado.

Tudo, bem ao contrário, ser-lhes-á facilitado para ir nesse sentido, na condição de que vocês mesmos façam o esforço de ali
permanecer e de ali persistir.

Quaisquer que sejam as dificuldades, elas resolver-se-ão, em suas palavras, «como por milagre», sem qualquer exceção.

A vocês não faltará nada, quer isso seja exterior ou interiormente, mas na condição de permanecerem centrados ao nível da
Vibração percebida no Coração.

Logo que saiam, isso lhes parecerá, em suas palavras, «horripilante».

Este é o aprendizado previsto para a Humanidade durante esta primeira parte do ano, para lhes fazer compreender que não
pode haver solução outra que a sua, a partir do momento em que vocês mesmos estejam centrados no centro de seu ser, na

Vibração da Paz e da Alegria.

Tudo decorre daí, sem exceção.

ARCANJO ANAEL (03.01.2010)

************
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Bem amadas almas em encarnação, eu lhes transmito todo o Amor do Conclave e estou entre vocês, a meu
pedido, a fim de permitir-lhes, se o desejarem, ajudá-los a avançar, a estarem, cada vez mais no seu Ser

Interior, na sua Verdade e na sua Unidade.
Assim, para isso, eu me propus a esclarecer o que deve ser, para ajudá-los a cruzar alguns picos.

O ano que vocês vivem, nesta densidade, é um ano em que terão que superar, transcender, alguns medos e
algumas funções.

Um ano em que serão levados a se superarem vocês mesmos e a superarem algumas contradições inerentes
à sua qualidade de ser encarnado.

Assim, portanto, é útil, assim como já lhes disse o Mestre RAM, atribuírem muito tempo à sua Unidade, à sua
interioridade, a fim de realizarem inteiramente o que vocês são, independentemente de qualquer circunstância

exterior, qualquer que ela seja em suas vidas ou em seus ambientes.
É a esse preço, e a esta condição somente, que vocês irão realizar o pleno potencial do seu ser.

Vocês devem encontrar a Paz em vocês, a fim de fazer a Paz com o resto do mundo, qualquer que seja esse
mundo, quaisquer que sejam os ambientes que lhes são propostos, e quaisquer que sejam as pessoas que

lhes são propostas.
Apenas a esse preço vocês irão estabilizar em vocês a persistência e a durabilidade do seu estado de Estado

de Ser.
Então assim, juntos, vamos avançar, se quiserem.

***

Questão: o que é esse halo muito largo que contorna por vezes a Lua?

Bem amada, como sabe, a Assembleia dos 24 Anciões realizou, no dia seguinte da Imaculada Conceição, na
sua festa terrestre, o impacto da Luz azul na Terra.

Isso correspondeu, de maneira efetiva, à diminuição, eu diria, do que é chamado de última camada protetora,
ou envelope protetor, que os isolava do conjunto do cosmos, ou seja, a sua ionosfera.

Esta ionosfera, que foi profundamente modificada e reformada nesta ocasião.
O que lhes aparece no Céu irá tomar, cada vez mais, andamentos diferentes do que vocês conhecem

habitualmente.
Quer isso seja chamado pelos seus cientistas, de cristais de gelo ou de outros nomes, isso será cada vez mais
visível e corresponde a uma modificação desta franja de interferência que foi, em um primeiro momento, eu a

lembro disso, no ano passado, diminuída e, em um segundo momento, reorganizada, o que ocorreu
efetivamente em 09 de dezembro do seu ano passado.

***

Questão: como desenvolver a confiança?

Centrando-se no Templo Interior, não há outra alternativa.
Você jamais terá a confiança pela sua atividade mental.

Você jamais terá a confiança pelo estabelecimento de circunstâncias materiais efetivas e tranquilizantes.

ANAEL - 03 de janeiro de 2010

http://4.bp.blogspot.com/-m9Wkghg4GLU/UbaUJiWKQKI/AAAAAAAACMU/qufXBJm-1Ok/s1600/000+Anael+-+03.01.2010.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Você apenas encontrará a confiança, e cada vez mais, no seu Ser Interior, no seu Coração.
A confiança pode nascer de diferentes lugares.

Pode nascer da vontade de se desenvolver na sua Vida, de desenvolver virtudes específicas ligadas à
combatividade, na confiança em si.

A confiança de que falo nada tem a ver com isso.
Ela se coloca no abandono à Luz assim como eu defini.

O abandono à Luz consiste em deixar trabalhar a Luz na sua Vida e nas suas manifestações.
Não pode haver dúvida nesse nível.
A dúvida apaga a lâmpada interior.

Cabe a você deixá-la acesa permanentemente.

***

Questão: RAM, ontem, nos falou do andamento para a Consciência Unificada. Quais são as suas
próprias preconizações?

A Consciência Unificada está ligada à Comunhão que vocês irão viver proximamente, para alguns de vocês e
eu diria mesmo, esperamos, para a maior parte de vocês, entre a sua Consciência da personalidade e a sua

Consciência do Estado de Ser.
Haverá realmente um reunificação nesta densidade, do seu estado multidimensional.

Vocês irão perceber os efeitos em breve.
Este efeito é, antes de tudo, um efeito vibratório e na Consciência, manifestando-se por uma percepção

acurada do chacra do Coração.
Quando a Vibração do chacra do Coração corresponder ao Fogo que irá se iniciar no Interior desse Centro,

vocês serão alinhados entre o Estado de Ser e a personalidade.
Esta é uma etapa suplementar à fusão das Coroas Radiantes do Coração e da cabeça, permitindo-lhes

encontrar espaços de solução a qualquer problema ou a qualquer necessidade existente na sua encarnação.
Tudo irá se tornar ainda mais evidência e facilidade.

Tudo será facilitado a partir do momento em que vocês forem capazes de manter a Vibração no seu
Coração.

Tudo irá se tornar dificuldade se vocês se afastarem, quer seja em vocês mesmos e em suas relações com os
outros, ou com o ambiente.

Vocês não terão alternativa senão compreender e viver isso.
Eu esclareço que vocês foram conduzidos, no ano passado, através dos Casamentos Celestes, pelo conjunto
de qualidades vibratórias que chegaram nesta dimensão, para permitir-lhes fazer o aprendizado desta Vibração
na sua cabeça, mas a Vibração não está aí unicamente para buscarem o que Mestre RAM chamou de Paz ou

de Alegria.
Esta é a primeira etapa, mas, mesmo nesta Vibração de Paz e de Alegria, estabelecem-se todas as soluções

para todas os problemas das suas vidas, sem qualquer exceção.
Nada do que lhes falta para o estabelecimento desta Luz interior ser-lhes-á retirado.

Tudo, muito pelo contrário, ser-lhes-á facilitado para ir nesse sentido, na condição de que vocês mesmos
façam o esforço de ali permanecer e de ali persistir.

Quaisquer que sejam as dificuldades, elas irão se resolver, em suas palavras, «como por milagre», sem
qualquer exceção.

A vocês nada vai faltar, quer isso seja interior ou interiormente, mas na condição de permanecerem centrados
no nível da Vibração percebida no Coração.

Logo que saírem disso, isso irá lhe parecer, em suas palavras, «horripilante».
Este é o aprendizado previsto para a Humanidade durante esta primeira parte do ano, para lhes fazer

compreender que não pode haver solução outra senão a sua, a partir do momento em que vocês mesmos
estiverem centrados no centro do seu ser, na Vibração da Paz e da Alegria.

Tudo decorre daí, sem exceção.

***

Questão: a solidão, o isolamento, a calma, não é também um dos meios, justamente, de desenvolver
o Estado de Ser, e de desenvolver a própria irradiação?

Bem amado, isso faz parte de antigos modos de funcionamento nesta dualidade.
Hoje, estamos abrindo-os, e vocês estão se abrindo à sua multidimensionalidade.

Como vocês irão constatar, a partir do momento em que penetrarem os seus corpos de Estado de Ser, a partir
do momento em que começarem a viajar nesses espaços que lhes foram fechados, vocês irão se aperceber



de que jamais estiveram sós.
O fato de estar só não pode existir.

Isto foi necessário, nesta dualidade, durante períodos extremamente longos, a fim de ajudá-los a reencontrar o
que vocês são.

Hoje, isso não tem mais andamento.
Não há mais, se isso não forem os medos, possibilidade de permanecer isolado e só.

Entretanto, é preciso compreender que não é unicamente nesta densidade que se situa a solidão aparente.
A partir do momento em que vocês abrirem os seus espaços interiores, vocês irão desembocar,

inevitavelmente, em outras dimensões e em seus habitantes.
Não há qualquer separação possível.
Estar só é estar separado e isolado.

Apenas o ego acredita que vai encontrar a Luz estando isolado.
Nós queremos e vocês quiseram, conosco, suprimir todas as separações, todas as compartimentações e

todas as dissociações.
O fim da fragmentação assinala o seu retorno à Unidade, mas também, à comunhão em meio a todos os

grupos existentes, e de todos os universos existentes.
Vocês devem se abrir e não se fechar.

É preciso se abrirem cada vez mais, o que quer que lhes custar, aparentemente, o que disser o seu ego e o
seu mental, em termos de energia, de dinheiro, de função ou de medos.

Isso são apenas projeções.
A abertura do Coração é também uma abertura nos espaços interiores que são apenas comunicação, troca, e

vai e vem, permanente, do um ao múltiplo.
Você não pode encontrar a Unidade estando um com você mesmo.

Isso foi válido nos mundos antigos, nas formas de meditação que lhes fizeram engolir, fazendo-os crer que,
isolando-se, retirando-se, vocês encontrariam a Essência e a Divindade.

Isto é ultra falso.
Aliás, observem que a maior parte dos Mestres, onde quer que estiveram situados no mundo, logo que

conseguiram alcançar a Luz, raramente são encontrados sós.
Alguns, certamente, preferiram viver sós, e, entretanto, esses seres que viveram sós, receberam sem parar

pessoas que vieram vê-los.
Não pode existir solidão e aspecto solitário na realização da Unidade.

Isto é uma Ilusão e uma projeção ligada ao próprio ego.

***

Questão: além da solidão no que diz respeito ao grupo humano, qual o interesse da solidão que
permite retomar contato com a natureza, com os elementos?

Então, nesse caso, a palavra solidão foi muito mal escolhida, não é?
O princípio da Unidade e do retorno na sua multidimensionalidade é, justamente, fazer cair todas as

separações e todas as ilusões.
Eu não falei unicamente de seres humanos.

Isso pode ser a natureza, como um pássaro, como um vegetal, ou como um ser de outra dimensão.
Nada mais pode estar fechado.

Nada mais pode estar fechado novamente, dado que, com vocês, estamos abrindo tudo.
É o medo que o faz dizer isso e que o faz crer, de maneira inexorável, que não pode encontrar o equilíbrio

senão dentro da sua «solidão».
Não há nada mais falso, sobretudo neste período e nesses tempos que vêm.

***

Questão: quando somos confrontados a uma egrégora negativa, como melhor agir?

Bem amado, você mesmo disse: basta estar conectado, e basta estar forte.
Não há alternativa.

A fuga não é uma solução.
A fuga é o medo e a ausência de força.

Ora, é-lhe solicitado para estar forte e estar conectado.
Não existe qualquer Sombra e qualquer contradição que possa se manter diante da conexão e da força.



Não tem que ser extrema.
Tem simplesmente que ser, o que quer dizer que, se isso não for percebido, é que ali não há conexão total no

momento.
Entretanto, isso é um aprendizado.

As energias negativas são um olhar ligado à dualidade, tal como você tem experimentado desde milhares de
anos.

Hoje, isso acabou, se você decidir interiormente e realizá-la interiormente, para que seu o Exterior e o seu
Interior estejam coincidentes.

A distorção está apenas ligada, de fato, aos medos de uns e outros.
É nesse sentido que o Mestre RAM e, desde um ano, uns e outros, nós preparamos a Humanidade para esta

fase que é uma fase de desaparecimento total da fragmentação, da dissociação.
Não há que ter medo porque a Luz é justamente a ausência de medo.

A Luz é certeza interior.
Não há nada, absolutamente nada, se não for você mesma, que pode vir perturbá-la.

O princípio de atração e de ressonância vai chamá-los a ver as coisas de maneira muito diferente.
Quando vocês forem confrontados com uma energia que chamam de negativa, é que há, em vocês, a mesma

origem negativa e isso não pode ser de outro modo.
O que vocês veem no exterior é apenas o que existe no interior de vocês.

Então, onde está a solução?

***

Questão: o que significa o fato de que uma espiritualidade seja dita realizada mas não integrada no
quotidiano?

Isso correspondeu ao que inúmeros de vocês viveram ano passado com o que chamaram de Estado de Ser e
de Personalidade.

Existia certo número de experiências vividas em outros espaços dimensionais onde vocês vivem e tomam
forma.

Entretanto, não havia ainda coincidência direta.
Isso foi o que se chamou de Casamentos Celestes.
Vocês viveram certo número de experiências de Luz.

Essas experiências de Luz estavam ligadas ao seu caminho e à sua realização e à sua Unificação, entretanto
isso não estava ainda descido e integrado nesta dimensão.

É o que é chamado, a partir de agora, de Comunhão.
A Comunhão permitir-lhes-á realizar isto e isto passa necessariamente pelo desaparecimento da

desfragmentação do seu aspecto fragmentado em relação com as suas diferentes personalidades e sob
personalidades que se exprimem ainda nesse mundo.

De fato, quem fala?
É o Amor e a Unidade em você ou é a personalidade?

Até o presente, quaisquer que fossem as experiências de Luz que tivessem podido viver ou acessar, elas não
eram transparentes devido ao fato da sua vida densa, devido aos medos, devido às projeções.

Elas devem cessar, durante este ano, a fim de colocar-lhes em coincidência, em desfragmentação e em
Unificação.

É o aprendizado, o trabalho deste ano.

***

Questão: quais serão as consequências, no nosso corpo físico, de todos esses fenômenos, dessas
transformações?

Numa certa medida, ele entrará, também, em expansão: efetivamente, o que era Exterior tornar-se-á Interior, o
que era Interior ou escondido tornar-se-á Exterior.

O corpo é chamado a se transformar, não unicamente nesta vida, mas em sua nova Dimensão.
A raça dita humana, nesta dimensão transdimensional (para aqueles que irão acessar uma vida de 3ª Dimensão
Unificada ou também a uma 5ª Dimensão) nada terá a ver com o que você conhece como estrutura, bem como

aparência, em textura, em cor.
A próxima raça raiz, na 5ª Dimensão, será chamada de raça azul.

***



Questão: em qual escala no nível do tempo terrestre?

O tempo terrestre não tem mais qualquer sentido com relação a isso.
Eu falei, obviamente, do estabelecimento da Vida na nova Dimensão.

Na estrutura que você habita atualmente, o objetivo da Luz Azul e o objetivo da reunificação da tripla Irradiação
que vocês percebem desde um ano, é de lavar, literalmente, em vocês, o que faz obstáculo no nível biológico

e celular ao acesso completo do seu Estado de Ser.
Isso passa pelo desaparecimento total de certas doenças e de toda noção mesmo de doença.

Isso não é uma utopia, mas será uma verdade que irá se estabelecer progressivamente e à medida do passar
do tempo que lhe resta a viver nesta Dimensão.

A Luz Azul está ligada, ao mesmo tempo, à Vibração Azul e à reunificação da tripla Radiação que você percebe
desde um ano.

Não esqueça que vocês não são as únicas estruturas, neste planeta e deste universo, a viver esta
transformação.

Ela está presente igualmente nos animais, nos vegetais, como na Terra e no seu Céu.
O que vocês começam a perceber no seu Céu, desde um ano, vai apenas se amplificar e se acelerar.

***

Questão: por que esta impressão de ferver interiormente, como uma impaciência?

Isso é um processo diretamente ligado à necessidade de expansão e de Interioridade.
O olhar Interior e a descoberta de Interioridade (através de meditações, de efusões de Energia e do que vocês
realizam quotidianamente) faz literalmente crescer em vocês a sua multidimensionalidade e isso corresponde

efetivamente a uma expansão.
Esta expansão se pode viver através da expressão e da manifestação de uma criatividade, da necessidade de

fazer certas coisas, da necessidade de mover, da necessidade de ir para a natureza, da necessidade de
cantar.

Cada um irá exprimirá isso de acordo com o que é, mas, entretanto, isso é uma realidade do que é vivido
atualmente.

Bem amados, eu os engajo, assim como disse Mestre RAM, a fazer o mais seriamente possível, na alegria, o
que nós lhes pedimos e o que lhes pediram os 24 Anciões, relativamente aos períodos de ajustamento.

Respeitem, o máximo possível, esses momentos privilegiados.
Eles irão ajudá-los a crescer cada vez mais na sua Interioridade.

Vocês têm aí uma ajuda inestimável que lhes convém utilizar o melhor possível.
Eu repito: não esqueçam que todas as soluções virão desse Estado de Ser que vocês irão encontrar nesses
momentos, quer seja na escolha de uma vestimenta, como numa decisão pequena ou grande a tomar, isso

pode ser também o caso para as atividades as mais inexpressivas de suas Vidas como escolher tal ou tal coisa
ou de encontrar tal modo de proceder com relação a um problema.

Tudo lhes será atribuído na evidência desta Luz, sem exceção.
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~ Condições prévias à ignição do Fogo do Coração ~

Saudações a vocês, irmãos e irmãs da Terra.

Eu sou o Melquisedeque da Terra [elemento terra], anteriormente chamado de Mestre Philippe de Lyon.

Venho a vocês para me exprimir em palavras simples.

O venerado Sri Aurobindo explicou-lhes, em termos de Consciência, o que lhes permitia manter e acender o Fogo do
Coração.

Quanto a mim, falarei em termos simples, em sua Vida e em suas palavras de todos os dias, sobre as condições
prévias à ignição inicial do seu Fogo do Coração para aqueles que ainda não o viveram.

Existem, na pessoa humana e na sua personalidade, obstáculos muito importantes para a abordagem deste ‘processo
da consciência’.

Esses obstáculos não são sempre visíveis por aquele que os têm porque eles participam, para aquele que é vítima
desses obstáculos, do seu modo de funcionamento usual e habitual, oriundo da educação, oriundo de feridas

(compreendidas ou não, desvendadas ou veladas), mas que são realmente travas ao estabelecimento, em vocês,
deste estado de Consciência Unificada.

Já em minha vida eu insisti com vigor e força no obstáculo mais forte e por vezes o mais duro a superar, que bloqueia
o acesso a esse Fogo e ao seu Coração.

Chama-se, antes de tudo, julgamento e maledicência.

Julgamento levado sobre o outro.

Julgamento levado sobre as circunstâncias.

Julgamento levado sobre os acontecimentos.

De fato, tudo o que é procedente da atividade discriminante e normal do seu mental, do seu intelecto, habitual na
vida humana, nesta dimensão.

Vocês devem, como disse Cristo, voltar a ser como crianças.

O que isso quer dizer?

Uma criança não medita.

Uma criança não julga.

Uma criança define o seu comportamento no instante e não com relação a circunstâncias passadas.

Mesmo se esse comportamento for violento, é procedente da instantaneidade.

Não é calculado em função do seu interesse ou em função de uma vantagem ou desvantagem.

O aprendizado, nesta dimensão, sempre os leva a evoluir deste modo, entre ‘o que é bom para vocês’ e ‘o que não é
bom para vocês’.

Em um grupo social, qualquer que seja, vocês sempre definiram suas ações uns com relação aos
outros, frequentemente através de julgamentos radicais e procedentes dos seus próprios quadros e dos seus
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próprios sentimentos ou percepções.

Assim, na minha vida, quando eu dizia para não julgar, assim como disse Cristo, o julgamento levado ao exterior de si
os condena e os afasta do Coração e, isso, eternamente.

Qualquer que seja a intensidade da sua diligência espiritual, qualquer que seja a sua vontade espiritual e quaisquer
que sejam os seus exercícios espirituais, enquanto não forem capazes de transcender esta noção de julgamento,

não poderão penetrar o reino dos Céus.

Não há exceção a esta regra.

***

Então, falar do Fogo do Coração é algo prometido a muitos seres humanos.

Mas vocês devem também inclinar-se sobre vocês mesmos, sem falsa vergonha, sem viseiras também.

Coloquem diante de si, observem, de maneira minuciosa e precisa, o que dizem os seus comportamentos.

E vocês irão observar que, para a maioria dos seres humanos em encarnação, o comportamento, qualquer que seja,
é ditado pelas feridas e experiências infelizes.

Sem exceção.

Voltar a ser como uma criança necessita, portanto, de transcender as feridas e a experiência: viver no instante,
despojado dos instantes passados e sem se projetar no instante futuro.

Este é certamente o maior obstáculo e o mais comumente repartido na superfície desse mundo: esta dualidade, esta
oposição bem/mal que os afasta da Verdade.

O segundo princípio é compreender, com o Coração e com o olho da Consciência, que nada do que acontece no
exterior de vocês pode estar ausente no interior de vocês.

O que seus olhos veem, na sua família ou em suas caixas de fotos, é apenas o reflexo do que acontece no seu Ser
Interior.

A poluição dos mares é a poluição do seu sangue.

O ar poluído é a poluição do seu ar.

Não há qualquer distância.

É o ‘filtro da Ilusão’ desta dualidade que os faz crer que há uma distância entre você e o outro, entre você e os
elementos.

Vocês são parte integrante dos elementos.

Vocês são parte integrante desta vida e não unicamente do que veem e do que acreditam.

Assim, portanto, é preciso admitir, compreender e depois integrar, que nada do que é externo pode existir sem
contrapartida interna.

O poder de análise e de discriminação do intelecto é classificar, permanentemente, absolutamente tudo, sem
exceção, julgando valor, em bem ou em mal.

Isso é um hábito tomado desde o primeiro dia de escola, eu diria mesmo, desde o primeiro dia nesta encarnação.

O ‘conflito bem/mal’ está muito além da sua pessoa.

É inerente mesmo à sua existência desse mundo, desta dimensão.

Resolver a dualidade, o bem e o mal, não pode se fazer combatendo.

Isto necessita de mudar o seu olhar e o seu ponto de vista.

Isto necessita de elevar-se, tornar-se, de algum modo, um próprio observador de você mesmo e desse mundo.

O ‘princípio de ação/reação’, o karma, como dizem os orientais, faz parte da falsificação e da Ilusão desse mundo.

***

Como você quer sair da Ilusão participando da Ilusão, de uma maneira ou de outra?

O seu ponto de vista é limitado, assim como a sua Consciência é limitada.

Você não pode sair da limitação utilizando as ferramentas da limitação.



Jamais.

Poderá cultivar, em você, a sabedoria, a meditação, as experiências espirituais, mas isso jamais irá lhe permitir
deixar a Ilusão.

Transcender o bem e o mal não é nem fazer o bem, nem fazer o mal, é agir além do bem e do mal, pelo princípio da
Luz e da Unidade.

Mas você irá me perguntar, como acessar este desconhecido, para aqueles de vocês que não vivem isso?

Bem, a primeira coisa, eu já lhes disse: não mais julgar e não mais criticar.

Uma vida inteira de meditação pode ser quebrada pelo mal que você diz de alguém.

Isso é visível, dos nossos planos sutis, com relação à Luz que vocês emitem.

E isso é uma verdade.

É preciso literalmente instalar-se no ‘não julgamento’, na ‘não dualidade’, na ‘não maledicência’, com relação
igualmente aos seus Irmãos e às suas Irmãs, presentes ou ausentes, mas também às próprias circunstâncias da sua

Vida.
Apenas desse modo você poderá aproximar a ressonância da Unidade e esperar viver o Fogo do Coração.

Nenhum ensinamento espiritual, qualquer que seja, e ainda menos qualquer religião, poderá ser de alguma ajuda
para isso.

Esse caminho é um caminho que você faz por si, com você mesmo, e ninguém mais.

Isso necessita de voltar a ser criança e, ao mesmo tempo, de ser um adulto autônomo, consciente.

Um adulto que ousa olhar o instante de frente, a relação de frente, sem falsa aparência (fingimento).

Isso requer esforços de transparência, requer também não procurar o seu interesse, qualquer que seja.

Isso necessita, literalmente, de se desconstruir, de se desprogramar e de se desfragmentar, porque, efetivamente, o
ser humano, nesta dualidade, é fragmentado.

Existe um conjunto de peças dispersas que não permitem mais à Luz se refletir.

A Luz está, portanto, distorcida, o que o coloca em uma percepção alterada, inevitavelmente, do que o compõe e do
que compõe a sua Vida com o outro, com os outros e com o conjunto do que foi a sua Vida.

Há, aí, a necessidade de se desabituar dos reflexos condicionados de defesa, de proteção.

Há, aí, a necessidade de conduzir e dirigir o seu mental, não pelas crenças, não por adesões a palavras – sejam
elas as mais luminosas – mas, bem mais, de controlar o seu mental utilizando-o, em um primeiro momento.

Passar em revista as suas ações, assim como disse um dia Mestre RAM (*), do dia passado, a fim de observar os
momentos, os instantes, os fatos ou as interações entre as pessoas que não foram marcadas da Unidade, os

momentos em que você esteve opaco e não suficientemente transparente.

Isso acontece a todo ser humano, certamente, nesta condição, seja ele o maior dentre eles na encarnação.

Mas este exercício é primordial.

Aprender a observar com constância, com suas reminiscências, os fatos, os gestos, as palavras dos seus dias.

Trabalhando assim, você permitirá à Vibração do Coração começar a se despertar e a receber o Fogo do Amor, que
vocês são, em Verdade.

***

Não se esqueça de que tudo é feito nesta densidade para afastá-lo desse objetivo que é o seu objetivo.

Tudo foi concebido e construído sobre o princípio da dualidade e do medo, sem exceção.

Quer isso seja dentro da relação de casal, quer isso seja na relação entre um indivíduo e a sociedade, quer seja no
seu trabalho, em suas ocupações.

Dado que esse mundo foi construído pela ação/reação, cujo objetivo é tê-lo afastado da ‘ação da Graça’, você deve
então extrair-se desta lei de ação/ reação, a seu ritmo, com lucidez, a fim de esperar juntar-se às esferas da

Unidade.

Você não tem também que julgar ou que condenar os momentos de opacidade que viveu, você ou outros, porque eles
participam da ‘experiência’ e, como tal, também não é condenável, seja qual for.

Mas, em última análise, ela irá conduzir um dia, aí também, à transparência.

Mas você deve, entretanto, aprender a discriminar, em você, por você mesmo, segundo as suas ações e os seus
atos, o que participou da Unidade e o que não participou.

Não para julgar, mas para esclarecer, a fim de que, quando você for novamente submetido a esse mesmo tipo de



Não para julgar, mas para esclarecer, a fim de que, quando você for novamente submetido a esse mesmo tipo de
situação, o esclarecimento anterior vem modificar suas ações, reações e comportamentos, senão a lição corre o risco

de se repetir e de não ser aprendida.
Hoje, mais do que nunca, os seus progressos serão coroados de sucesso, imediatamente.

Há portanto, realmente, nesse nível, um encorajamento para ir para ele.

Este encorajamento é real e significativo.

Será significado por Vibrações e um apaziguamento, uma leveza que irá contribuir para elevá-lo, para elevar a sua
Consciência e as suas Vibrações para o Coração e o Fogo do Amor.

O que você tem que conduzir e que levar é a sua Vida, na sua totalidade, para esta translação dimensional,
esta ascensão tão esperada.

***

As ‘forças de resistência e de tensão’ sempre irão provocá-lo na dualidade.

As ‘forças de abandono e de atração’ irão tornar a sua vida simples.

Tudo irá se realizar no Estado da Graça, como por Milagre.

Nada lhe faltará, jamais.

Enquanto que a vida conduzida sob os ‘princípios da resistência’ é uma Vida de falta e de sofrimento.

Hoje, mais do que nunca.

A ação/reação será sempre sofrimento.

A ação da Graça será sempre liberação.

Existia um ‘fenômeno de amortização’, nos séculos passados, que podia fazer, por vezes, com que certas ações
pudessem ver suas reações não aparentes e inoperantes na mesma Vida.

Hoje, não é mais esse o caso.

As ‘franjas de interferências’, assim nomeadas pelo venerável Sri Aurobindo, não existem mais.

Você está, portanto, com muito mais razão, totalmente livre para escolher a ação/reação ou a ação da Graça.

Mas escolher a ação da Graça o obriga a estar na Graça, você mesmo, a saber perdoar a você mesmo e ao universo
inteiro, a fim de não mais fazê-lo sofrer, você mesmo, como o universo inteiro, a lei da ação/reação.

O seu Coração irá se tornar leve e, naquele momento, o seu Coração tornar-se-á permeável ao Fogo do Amor.

Certamente nós o ajudaremos.

Certamente, nós o regaremos na Fonte.

Certamente, você é amado.

Mas ninguém poderá fazer esse trabalho de corte, exceto você mesmo.

Você deve fazer esse esforço, enquanto ainda é tempo, a fim de acolher este estado da Graça.

Muitos seres humanos veem frequentemente as suas condutas ditadas pelo medo, pela falta, pela não compreensão.

Estar no Fogo do Amor é não mais ter medo da sua morte, da falta, de qualquer perda.

Porque no Fogo do Amor não pode haver falta, nem perda.

O medo, a falta, a perda, fazem parte da dualidade e da sua condição, mas absolutamente não do seu retorno à
Unidade.

O desafio está nesse nível.

Esse desafio, nós o ajudamos, na condição de que você o tenha identificado e na condição de que você o aceite.

Nós não podemos ir contra o que foi estabelecido nesta Dimensão, sob pena de sermos nós mesmos presos,
novamente, nesta matriz.

Nós não podemos ir contra o seu livre arbítrio que participa da ação/reação, mas que não existe na Unidade porque,
naquele momento, você irá descobrir a verdadeira liberdade e não o livre arbítrio.

O livre arbítrio está ligado às escolhas e, portanto, à dualidade.

A liberdade está ligada à Unidade e à não escolha, ou seja, à Verdade e à sua Unidade.

Assim, você irá se aproximar do que procura e irá encontrá-lo.

Mas, para isso, você deve se despojar, fazer a limpeza, examinar sob todos os ângulos, elucidar seus medos, suas
faltas, suas perdas.



***

O mundo da Unidade é um mundo de abundância, de prosperidade e um mundo onde a Sombra não existe.

Pretender ali acessar já passa pela supressão das suas próprias sombras.

Aí estão as palavras simples que, penso, serão uma ajuda para ir cada vez mais frequentemente estabelecer-se
nesta Unidade.

O veneno mais violento que existe não é o outro, mas o seu modo de proceder nesse mundo, porque isso lhe foi
ensinado e fez parte da sua educação que tudo fez para afastá-lo da Unidade.

O conjunto de sistemas de crenças foi construído para isso e para nada mais: fechá-lo e aliená-lo cada vez mais
nesse mundo e nesta ação/reação.

A ação/reação é sem fim.

O único fim está na liberdade e na ação da Graça.

Você deve se aproximar o máximo possível da leveza.

Seus atos, suas condutas, seus gestos, suas relações, devem tornar-se leves.

É nesta condição que você poderá acender o Fogo do Coração e vivê-lo.

Enquanto você manifestar, de uma maneira ou de outra, o medo, a falta, a perda, a insuficiência, você não
poderá, quaisquer que sejam seus conhecimentos e suas Vibrações, penetrar o espaço sagrado do Coração.

Penetrar o Coração, sim eu ouso dizer, é estar sem medo.

É ser um guerreiro pacífico.

É, sobretudo, ser humilde.

Ser humilde é ser simples, ou seja, sem complicação e sem complicar.

Coisa que ultrapassa o seu cérebro.

Coisa que ultrapassa a sociedade.

Mas, compreenda bem que tudo o que foi criado fora de você (e que por vezes o constrangeu nesta dualidade) foi
criado por um ‘impulso de medo’.

Medo de ser privado da Luz, medo de ser privado do que você é, na Verdade e na Unidade.
E todos esses medos materializaram-se em você, no seu corpo, pelo que você chama de doença, que é apenas a

expressão dos seus medos, no final.
Estar no Amor é estar sem medo.

No Amor não há lugar nem espaço para o medo.

Estar no Amor é vibrar em uníssono com a Fonte.

Em uníssono com a Fonte, não há contradição.

Não há nem Sombra, nem Luz.

Há somente estado de Ser e estado de Vibração.

Como você quer ir para isso?

Como você quer estabelecer isso se, em você, persistir a menor maledicência, o menor julgamento e a menor
falsidade?

Isso é impossível.

Hoje, nesses tempos reduzidos que se vive, o aprendizado é muito mais fácil, na condição de que você aceite em sua
alma e Consciência, no seu Coração, reconhecer as suas falhas.

Porque jamais há falha, há simplesmente esclarecimento que transforma e que transmuta.
Tudo é simples, no Coração.

Tudo é complicado, na cabeça.

Se algo parecer complicado, é que você mesmo não está suficientemente simples porque, pelo ‘princípio de atração e
de ressonância’, você apenas será confrontado ao que você mesmo é.

Se você tem medo do diabo, é que o Diabo está em você.

Se você tem medo do outro, é que o outro está em você e você tem medo disso.

A partir do momento em que o medo do diabo ou o medo do outro desaparece, você se torna um com o outro.



E o outro não existe mais.

E você mesmo não existe mais.

Você enfim saiu da dualidade inexorável.

***

Hoje é uma época particular porque este aprendizado pode ser feito muito rápido.

É um aprendizado que lhe permite viver, eu espero, que permite estabelecer em você o Fogo do Amor, de maneira
definitiva.

Creia que nós fazemos tudo o que está em nosso poder para facilitar a tarefa deste planeta, dos seus habitantes e do
conjunto desse Sistema Solar.

Você vai aprender, mesmo pelas vicissitudes e complicações da vida, que você irá viver em breve, que você irá
se voltar definitivamente ao seu Interior.

Sem medo e sem apreensão.

Observe também que, quando o seu mental fala, ele o torna pesado.

Quando o seu Coração fala, ele o torna leve.

Cabe a você saber se quer ir para o peso ou para a leveza.

Mas não reivindique o leve, indo para o peso.

Aliviar-se é também iluminar em você o que está opaco e aceitar isso.

Ainda uma vez, não há culpabilidade, nem falha, mas simplesmente um esclarecimento a desenvolver.

Você deve retornar, assim como o Arcanjo Miguel disse durante os ‘Casamentos Celestes’, da distância e da
separação para a coincidência.

Fazer fundir, doravante, a personalidade e o Estado de Ser, a fim de que o Estado de Ser assuma os comandos do
seu veículo e da sua vida, das suas ressonâncias e das suas atrações.

A personalidade é medo, vingança, sofrimento, é vitimar-se.

Na personalidade, estamos certos de que o outro é responsável por tudo, de que as situações são responsáveis por
tudo.

Enquanto você projetar no exterior as responsabilidades, você jamais se torna responsável por você mesmo.

Tornar-se responsável é aliviar-se.

É colocar em jogo o ‘princípio de atração e de ressonância’ para a leveza e não para a densidade.

Você não poderá acessar o Reino dos Céus se não se tornar novamente como uma criança.

É preciso reaprender a escrever o instante e não a reescrever o passado.

Esta é uma atenção de cada minuto que irá levá-los certamente a viver o Fogo do Coração e o Fogo do Amor.

Você não poderá pretender viver isso se você mesmo fechar as portas para a leveza.

Aí está em palavras, certamente mais simples, o que eu tinha a lhes dizer, de algum modo, sobre a etapa que irá
conduzi-los a viver o Fogo do Amor pela primeira vez.

Se vocês tiverem questões com relação a isso, podemos juntos tentar trazer novos esclarecimentos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chama ação da Graça?

A ação da Graça é uma ação para a Alegria e para o Amor, que é privada de qualquer aplicação e implicação
pessoal, em que você faz espontaneamente (o que quer que faça, aliás – falar, cozinhar, andar, escrever), sem

pensar atrás, sem pensar à frente, estando totalmente no que você faz.

Sem se colocar a questão do resultado, da recompensa, ou da não recompensa.

É fazer na fluidez, sem se colocar questionamentos.

É escapar da ação/reação.



A ação da Graça é a ação liberada, justamente, de toda reação passada ou de reação futura.

É uma ação desprovida de chantagem afetiva ou de outras formas de chantagem.

A ação da Graça é a ação para a ação, desprovida de qualquer reflexo.

É, portanto, não importa o que, mas é ditado pela benevolência, é ditado pelo Amor do próximo, pelo Amor da Vida,
sem referência à matriz e às Ilusões construídas pela sociedade.

É colocar-se sob o fio diretor da Luz e da Vida, da facilidade, da evidência.

Coisas muito simples, veja você.

***

Não temos mais pergunta. Agradecemos.

***

Então, caros Irmãos e Irmãs nesta densidade, eu espero ter-lhes trazido um esclarecimento com minhas palavras
simples, sobre o que pode ser o modo mais direto de se conduzirem ao seu Templo Interior e viver o Fogo do

Coração.

Aí está o que queria lhes dizer.

Mas observem sobretudo que o maior obstáculo para viver o Fogo do Coração não é outro senão você mesmo, em
seus aspectos fragmentados e divididos e que este aspecto fragmentado e dividido é apenas o reflexo dos medos,

das faltas e das perdas e absolutamente de nada mais.

Mas você não é os seus medos.

Você não é as suas faltas.

Você não é as suas perdas.

Você simplesmente se identificou a isso porque é mais confortável, nesta dualidade, comportar-se assim, em um
primeiro momento.

Hoje, vocês são chamados a manifestar, a criar outra coisa.

Esta outra coisa é o que vocês são, na realidade, na Unidade.

Mas você não pode manter a dualidade e estabelecer a Unidade, ao mesmo tempo.

É preciso escolher.

É preciso verdadeiramente escolher.

Há perto de dois anos do seu tempo terrestre, foi falado de confrontação.

Hoje, muitos seres humanos fizeram a escolha consciente da Luz.

Mas estabelecer uma escolha não basta.

É preciso estabelecer a sua Consciência na Luz e no Fogo do Amor.

Aí está, caros Irmãos e Irmãs, o que tinha a lhes dar.

Eu lhes desejo o melhor e o mais leve e lhes digo até muito em breve.

Todo o Amor dos Melquisedeques os acompanhe no seu trabalho.

Eu os abençoo.

************
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~ O RETORNO À LIBERDADE DIMENSIONAL ~

Caras irmãs e caros irmãos humanos na encarnação, recebam as minhas bênçãos.

Eu sou Sri Aurobindo.

Eu volto para vocês, como o faço há um mês, a fim de dar-lhes algumas indicações sobre o período que se abre
diante de vocês e que será inaugurado pelo Arcanjo Miguel pessoalmente, que corresponde ao acesso, à etapa ou à

Marcha do Coração.
Dentro de muito pouco do seu número de dias, vai se atualizar em vocês uma etapa essencial que alguns já

conhecem por tê-la vivido por antecipação.
Esta etapa, porque é preciso bem lhe dar um nome, corresponde ao estabelecimento do Fogo do Coração ou do

Fogo do Amor.
O Fogo não é o Fogo que queima, mas é, entretanto, um Fogo de calor que vivifica e que coloca em movimento.

A integração desta etapa, no seu corpo denso e nos seus corpos sutis, é certamente a etapa que irá necessitar, de
sua parte, da maior certeza e da maior vigilância interior.

O Fogo do Coração ou o Fogo do Amor permitirá estabelecer, em vocês, mesmo nesta densidade, a sua capacidade
quase espontânea para se colocarem na Vibração da Unidade, na Vibração do Supramental.

Como anunciei, e como anunciou o Conclave Arcangélico, um certo número de irradiações e de radiações de Luz
chegaram até vocês, nesta Terra.

Essas Radiações foram capazes de desencadear em vocês processos de transmutação extremamente importantes,
cuja finalidade é permitir-lhes estabelecer, vibratoriamente e em Consciência, numa nova Dimensão.

O Fogo do Coração, ou Fogo do Amor, é a etapa primordial, a etapa em que o conjunto das radiações que
transmitimos (ou que foram transmitidas de diferentes maneiras até vocês), vão se reunir e se alquimizar no seu

Templo Interior, a fim de despertar em vocês esse Fogo do Amor.
Nesse Fogo, realizar-se-á a transmutação alquímica das suas células e do conjunto dos seus constituintes físicos e
sutis, porque é bem de uma alquimia que se trata, de uma alquimia interior que vai conduzi-los a experimentar, de

maneira cada vez mais durável, a condição da Presença e do Estado de Ser, mesmo nesta densidade.
Deixarei o Arcanjo Miguel desvendar-lhes os detalhes técnicos e práticos.

Eu vou chamar, quanto a mim, a atenção sobre a necessidade de estabelecer, em vocês, esta Vibração do Fogo do
Amor, de maneira a mais autêntica e a mais bem sucedida possível.

São, com efeito, coisas, em suas palavras, em seus comportamentos, em suas ações, que favorecerão, de maneira
inegável, o estabelecimento desta Vibração do Fogo do Coração em vocês, e outras, ao contrário, que os afastarão.

Tudo o que proceder, em vocês, do ego, da personalidade e do que sai do quadro da ética e da honestidade os
afastará.

Tudo o que os aproximar de sua dimensão de Unidade, da Paz que serão capazes de estabelecer em suas relações,
em seu ser Interior, favorecerão o estabelecimento durável e definitivo do Fogo do Amor.

Esse Fogo, assim como o chamamos, é de fato um conjunto de radiações específicas e extremamente velozes que,
até agora, não estavam presentes na superfície da sua Terra.

Esse Fogo corresponde ao que eu denominei, na minha vida, o plano de la Città ou, ainda, o Supramental.
O conjunto dos Melquizedeques, dos próprios Arcanjos, atraiu a sua atenção sobre a vinda desse Fogo, pelo

desaparecimento progressivo das franjas de interferências, e assim como o disse o nosso venerável Omram Mikaël,
pela penetração dessas Irradiações, primeiramente nos três envelopes que os isolaram nesse cosmos e que, hoje,

penetram até vocês.
A fusão e a alquimia de diferentes radiações que chegam até vocês, vão levar à ativação de uma Vibração nova e de

um estado de ser novo.

***

O Fogo do Coração é a quintessência da Vibração Unitária.
Ela é aquela que vai conduzi-los à sua Eternidade e à sua Essência.

Nada poderá ir nesses espaços novos de Vida se não tiver atualizado e estabelecido, de maneira definitiva, a
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Vibração do Fogo do Coração.
Esta não é uma visão da mente, isto não é unicamente uma concepção, mas, bem mais, uma Vibração e uma função

real do seu chacra do Coração.
A abertura deste à sua dimensão do Fogo abre-lhes os reinos do Estado de Ser e da Unidade, abre-lhes os reinos de

percepções mais claras e mais autênticas do que vocês são e do que é o outro e do que é o mundo.
Essas funções estão bem além das funções de empatia e de carisma que alguns de vocês já conhecem, mas que,

infelizmente, podem conduzir a abusos ligados à personalidade.
No Fogo do Amor não há mais lugar para a personalidade.

Há lugar para a Alegria, com certeza.
E há, sobretudo, lugar para a Verdade.

Há lugar para a transparência a mais total.
Vocês irão constatá-lo por si mesmos.

Todo comportamento, todo gesto, toda atitude, e mesmo todo pensamento, que não estiver de acordo com o Fogo do
Amor, irá afastá-los instantaneamente do Fogo do Amor. 

Tornar-se-á possível a todo ser humano, não, certamente, a partir de amanhã ou a partir de 17 de janeiro, mas nos
próximos meses, perceber esta Vibração e este estado, senti-lo, vivê-lo, compreendê-lo, compreender os mecanismos

e as funções.
Vocês irão se guiar si mesmos, passo a passo, em função dos seus comportamentos, das suas ações, dos seus

gestos, das suas palavras, e chegarão a estabelecer esta Vibração do Fogo do Amor, centrando-se de novo sobre o
que vocês são e o que vocês são.

Isto necessita de um olhar lúcido e é um aprendizado.
Um olhar lúcido sobre vocês mesmos, sobre as suas capacidades, os seus meios, mas também, os seus limites. 

***

Vocês devem também compreender que o Fogo do Amor, em si, é Inteligência da Luz e Inteligência do Fogo.
Esta Inteligência do Fogo, que irá lhes permitir queimar o que deve ser queimado em vocês, na condição, aí também,

que vocês deixem agir em vocês esse Fogo e que ele não seja desviado, de nenhuma maneira, pelo ego.
Ainda uma vez, isso é um aprendizado.

Não há qualquer punição.
Não há qualquer castigo.

Há exatamente experiência e aprendizagem.
Aproximando-se desta Vibração do Fogo do Coração e do Fogo do Amor, em sua Vida comum, além dos espaços de

meditação (que serão alterados, como o dirá Miguel), vocês devem aprender, pouco a pouco, a estabelecer esta
Vibração do Fogo do Amor em suas ocupações as mais triviais e as mais comuns da sua Vida, porque é nesta

Vibração que vocês irão extrair a força, a inspiração, a transparência, a honestidade, a Alegria e a suficiência de tudo
o que é o seu ser Interior e Exterior.

Vocês serão então ajudados pelas suas próprias percepções Vibratórias, além dos espaços em que os convidaremos
de novo a se religarem a nós e ao Conclave.

Esta aprendizagem ser-lhes-á facilitada e permitida durante vários meses.
A partir da primeira vez, para aqueles de vocês que não conhecem esse Fogo do Coração, desde a primeira vez em

que o sentirem, vocês compreenderão instantaneamente o significado e a função.
Compete-lhes, então, em todo o desenrolar da sua Vida, nos seus atos os mais significantes como os mais

insignificantes, colocarem-se nesta Vibração e nesta Consciência.
Esta aprendizagem não será fácil todos os dias , porque vocês irão se aperceber de que alguns comportamentos, que

lhes pareceu até então certos, irão afastá-los do Fogo do Amor, e de que alguns comportamentos, inéditos para
vocês, ou inusitados, ao contrário, irão aproximá-los do Fogo do Amor.

A Vibração, esta Vibração, será o melhor dos seus guias e o melhor dos seus aprendizados.
Progressivamente e à medida que vocês viverem esse Fogo do Amor, vocês chegarão a compreender os

mecanismos íntimos e irão se aproximar deles, e irão revivê-los, e irão reviver ainda.
Inicialmente, nos seus espaços de meditação, e, em seguida, no conjunto das suas relações consigo mesmos e com

o ambiente, quaisquer que sejam os atos das suas vidas.
Vocês devem fazer o aprendizado (antes mesmo de empreender uma ação, um gesto ou um diálogo) de tomar por
hábito de sentir esse Fogo do Amor e de ver se o seu comportamento, os seus gestos, os seus diálogos, estão em

acordo, ou em desacordo, com o Fogo do Amor.
O Fogo do Amor será o seu guia infalível e também o seu juiz infalível.

***

A abertura ao Fogo do Amor e a Vibração da Consciência sobre o Fogo do Amor é, ainda uma vez, uma etapa
primordial que irá lhes permitir poder penetrar, quando o aprendizado terminar, com toda simplicidade e eficácia, na

nova Dimensão, porque não há outra porta senão aquela do seu Coração.
Não haverá ninguém, nós o esperamos, que virá salvá-los, se não forem vocês mesmos.

Todas as intervenções exteriores, quer sejam das suas relações inter-humanas, ou de outros tipos de relações ainda
desconhecidas de vocês, deverão ser guiadas por esta percepção Vibratória no seu peito porque, eu repito, ela é

infalível e inalterável.
Inúmeros de vocês sobre esta Terra experimentaram, desde há um mês, a transmissão dos Melquizedeques, no seu
Coração, a transmissão da energia do Conclave que permitiu iniciar a fusão entre a Coroa Radiante da cabeça e a

Coroa Radiante do Coração.
Nesta Coroa Radiante do Coração eleva-se agora o Fogo do Amor que é o Fogo da Verdade e da purificação.

Eu lhes diria também que, no próximo período, vocês não devem ouvir nem a sua razão, nem seu afeto.
Vocês deveriam, e deverão, apenas ouvir a vibração do Fogo do seu Coração ou do Fogo do Amor, porque ela só diz

o certo, porque ela só mostra o que é justo.
A certeza interior está nesse nível e em nenhum outro lugar. 

A Inteligência da Luz na realização do Fogo do Amor permitirá à sua Vida desenrolar-se na Fluidez, na simplicidade, e,
sobretudo, na Unidade.



Tudo o que é bom para vocês chegar-lhes-á, tudo o que não é bom para o seu Fogo do Amor afastar-se-á de vocês.
Vocês não devem ter nem remorsos, nem lamento, nem escrúpulo.

Vocês têm apenas que se adequar à Vibração do Fogo do Amor, porque ela os conduz à sua eternidade, coisa que
não poderiam fazer as condições exteriores da sua Vida, coisa que não poderia fazer o seu mental.

O conjunto do seu caminho, por conseguinte, deve ser guiado por esse Fogo do Amor.
O Fogo do Amor é a única Verdade.

É também a garantia da sua autenticidade com vocês mesmos e com o mundo.
Vocês não têm que se desencorajar, se alguns de vocês, sobre esta Terra, não o perceberem ainda, quando da

iniciação da Etapa do Coração por Miguel.
Isso poderá ocorrer naquele dia, ou ainda nos próximos meses.

Mas, a partir do dia em que vocês tiverem sentido, pela primeira vez, esse Fogo que devora, do Amor que não
queima, vocês jamais poderão confundir esta Consciência, esta Vibração, com outra coisa.

Compete-lhes então recriar este estado, quando dos espaços de Radiação da energia, quando das etapas e
momentos alquímicos que derramaremos para vocês, mas também na experiência prática da sua Vida quotidiana.

A Vibração do Fogo do Amor confere Unidade e Verdade.
Ela permite acolher, em vocês, a Vibração Crística.

Ela lhes revela a vocês mesmos e os desvenda a vocês mesmos.
Ser-lhes-á então possível, a partir da primeira experiência vivida, estabelecer e viver isso, de maneira intensa e

indelével.
É que nós, Melquizedeques, podemos lhes desejar o melhor do melhor, porque a sua liberdade encontra-se nesse

nível e em nenhuma circunstância externa a vocês.
Nós os esperamos sempre cada vez mais numerosos para descobrir esse Fogo do Amor, e para vivê-lo, e manifestá-

lo.
Nossa certeza é grande sobre o futuro do Ser Humano e o seu acesso a esta Dimensão nova.

Nós organizamos, e vigiamos o melhor possível para que as circunstâncias de ignição do seu Fogo do Coração se
realizem nas melhores condições.

Mas vocês devem demonstrar honestidade com vocês mesmos e com o mundo, na sua totalidade.
Caras irmãs e caros irmãos, se vocês tiverem questões com relação a esse Fogo do amor e suas implicações, eu

posso dar, se quiserem, um esclarecimento complementar ou suplementar.

***

Questão: podemos sentir, quando sentimos o Fogo do Amor, como uma corrente de ar fresco que percorre o peito?

O ar é o que precede o Fogo.
O ar precede o abrasamento.

Trata-se da etapa inicial do Fogo do Amor.
Entretanto, esta Vibração de ar percebida no peito reflete a aproximação do Supramental, do Coração.

***

Questão: quando sinto o Fogo do Amor no peito, por que os meus tornozelos ficam doloridos?

Caro irmão, a razão é muito simples: o Fogo do Amor está bem além do Fogo nuclear e do Fogo da fusão e da fissão
atômica. 

Se não houvesse alguns fusíveis, em alguns seres, eles iriam volatizar instantaneamente. 
Sentir, naquele momento, os tornozelos doloridos, ou como que aprisionados, corresponde a um fusível que lhe

permite evitar a combustão espontânea ou o desaparecimento espontâneo.
Trata-se, portanto, de uma proteção.

***

Questão: o Fogo do Amor está aí para fazer cair as barreiras da dualidade?

Sim, totalmente.
O Fogo é o que é chamado para queimar a Ilusão, totalmente.

É o seu Fogo Interior, de início, que deve realizar isso, completado em seguida pelo Fogo exterior.

***

Questão: qual é esse Fogo Interior e esse Fogo exterior?

Continuando simples, com palavras simples, o Fogo Interior e o Fogo exterior participam da mesma realidade.
Trata-se, de fato, de certo número de Radiações cósmicas, retransmitidas, como vocês sabem, pelo Sol Central da

sua galáxia e pelo Sol Central das galáxias, por Sirius e Alcyone.
Essa Irradiação é constituída de uma série de partículas que têm efeitos biológicos e espirituais, cuja vocação é

retorná-los à sua liberdade Dimensional.
Deve acontecer um processo que será levado à adequação do Fogo Interior com o Fogo exterior que irá permitir,
então, quando chegar a hora, derretê-los, sem resistência e sem sofrimento, nesse Fogo exterior, mas vocês não

estão ainda lá.
Entretanto, esses dois fogos participam da mesma realidade e da mesma finalidade.

Esse Fogo, assim como dizia, representa uma energia e uma Consciência de longe superior ao que vocês chamam
de energia atômica ou de energia da fusão atômica.

É esta Consciência e esta Luz que eu descrevi na minha vida e que, hoje, está iminentemente próxima de vocês,



como está próxima do seu Coração e da sua descoberta que alguns seres já viveram.

***

Questão: isso explica manifestações de dualidade por vezes surpreendentes?

Em um sentido, sim.
Isso faz parte também do aprendizado, para uns e outros, do que é a Vibração do Fogo do Amor e do que não é.
A partir do momento em que dois seres estabelecem uma relação no Fogo do Amor, em nenhum momento esta

relação pode ser dual ou conflituosa.
Entretanto, esta dualidade é uma experiência e um aprendizado, aí também.

Deve permitir, a uns e outros, aproximarem-se desta Vibração, identificando sobre o que não é, sem ali se atrasar,
mas, entretanto, de maneira transparente, a fim de colocar fim na opacidade e nas mentiras.

Não há outras soluções. 
A era dos compromissos e dos comprometimentos terminou.

A era em que se podia jogar com as energias desse mundo terminou.
Vocês são os pioneiros de um novo mundo, se o aceitarem.

Esse novo mundo, esta nova Dimensão, não tem os mesmos valores, nem as mesmas funções.
Ela necessita de vocês a Alegria, a Paz, a transparência e a clareza.

Os jogos do ego, os jogos de poderes, o poder sobre o outro, as maledicências, tudo que fazia parte da sua vida
habitual, qualquer que seja sua vontade espiritual, deve agora desaparecer.

Lembrem-se de que a Vibração do Coração será o seu guia infalível nesse caminho.

***

Questão: como conciliar Verdade e não dualidade?

Isso será conciliado, de modo muito natural, pela Vibração do seu Coração e do Fogo do Amor.
Todo ato, todo pensamento, toda ação, todo comportamento, toda frase, que estiver de acordo com o Fogo do Amor,

reforçará o Fogo do Amor.
Todo ato, toda ação, todo gesto, todo diálogo, que afastar, apagará o Fogo do Amor.

Quando tomarem o hábito de perceberem e viverem esta Vibração, quando deste aprendizado, vocês irão constatar
por vocês mesmos que, se saírem desta Vibração, irão sofrer, porque irão de afastar da sua Unidade, da sua

Verdade, e da Luz.
Não é, portanto, o mental que vai apreender isso, mas, sim, a própria Vibração do Fogo do Amor.

***

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos. 

***

Então, caras irmãs e caros irmãos, eu lhes proponho viver um momento, juntos, de meditação que irá nos aproximar,
que irá aproximá-los, desse Fogo do Amor, durante alguns minutos.

Quanto a mim, eu lhes transmito todo o Amor e todos os encorajamentos do universo, para efetuarem este trabalho
que é a sua grande obra, porque a maior obra que podem realizar não está nas suas realizações terrenas, sejam elas

quais forem, mas, sim, na realização do seu Templo Interior, e na construção desse Templo Interior pelo Fogo do
Amor.

O resto é estritamente nada é não tem valor algum para a Fonte, rigorosamente nenhum.
Então, juntos, acolhamos e eu lhes digo até breve. 

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres de Luz e bem amadas Sementes de estrelas, recebam minhas bênçãos e o Amor de todo o
Conclave.

Dentro de uma semana do seu tempo terrestres, vocês vão inaugurar a passagem para a 4ª Etapa.

Esta Etapa é certamente a mais importante depois das Núpcias Celestes.

Ela é a que vai lhes permitir, a cada um de vocês, e de acordo com o seu ritmo próprio, revelar e realizar o Fogo do
Amor.

Nas duas etapas anteriores, vocês puderam fazer a fusão entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do
Coração.

Esta aqui é o elemento anterior ao acendimento, em vocês, da percepção e da Revelação do Fogo do Amor, ou Fogo
do Coração.

Isto ocorrerá a partir do dia 17 de Janeiro.

Alguns de vocês já realizaram isso há um mês.

Este Fogo se manifesta por um calor a partir do peito, um Fogo que não queima e, entretanto, ele se movimenta como
um Fogo, iluminando em vocês a Dimensão a mais sagrada e a mais eterna de sua filiação à Fonte.

Bem amadas Sementes de estrelas, do mesmo modo, a tríplice Radiação que conduzimos a vocês, associada à
Vibração emitida pelo conjunto dos 24 Anciãos, também à Vibração da Divina Maria, estarão doravante juntas em

vocês ao nível do seu peito para realizar este Fogo do Coração.

Vocês sozinhos podem abrir a porta.

Como sempre, vocês sozinhos têm os comandos sobre isto.

Não esperem que todos tenham acompanhado as Núpcias Celestes para vivenciar esta etapa em 17 de Janeiro.

Alguns de vocês já a vivenciaram, outros irão vivenciá-la um pouco mais tarde.

No entanto, a força que precisamos de vocês é a do Fogo do Amor, pois é este Fogo do Amor que vai permitir
dissolver totalmente a obra de desconstrução que eu tinha começado com vocês.

MIGUEL – 10 de janeiro de 2010
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Este trabalho de desconstrução estará concluído e terminado antes que eu ceda o lugar ao Anjo da Presença
[Arcanjo Uriel] e ao Arcanjo Metatron.

Bem amados Mestres da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, alguns dos Melquizedeque estão intervindo para
lhes dar as condições prévias, ao nível espiritual e ao nível material de sias vidas, para permitir o acendimento do

Fogo do Amor.

Eu insisto, por meio destas poucas palavras: VOCÊS NÃO PODERÃO ATINGIR O TEMPLO INTERIOR E O FOGO DO
CORAÇÃO SE DEIXAREM QUALQUER ELEMENTO DA SUA PERSONALIDADE INTERVIR E SE MANIFESTAR NESTE

PROCESSO ALQUÍMICO.

***

Assim, a partir de 17 de Janeiro, nós faremos a fusão, sobre esta Terra, e também em vocês, para aqueles que estão
prontos, da tríplice Radiação do Espírito Santo, da Fonte e do Ultravioleta, com a Irradiação Azul e a Irradiação

Dourada que será atualizada pelos Melquizedeque em 17 de Janeiro.

Em meio à Vibração desta dupla Coroa (Conclave e 24 Anciãos), encontrar-se-á o Um.

Este Um é representado pela Maria, a Divina Maria, Criadora deste universo, neste espaço em que vivem, tendo sido
transformado pelas forças de oposição à Luz, não havendo mais lugar de ser.

Dessa forma, nós iremos restabelecer em vocês o princípio da Unidade e da tríplice Unidade, através da Coroa
Radiante da cabeça (associada ao Conclave Arcangélico) e da Coroa Radiante do Coração (associada ao Círculo

dos 24 Anciãos), reunificadas em vocês em meio ao círculo de Fogo e em meio ao seu Fogo do Coração.

No centro desta dupla Coroa entrelaçada, assentará Maria.

Então, nós iremos reunificar todas essas irradiações e essas radiações que chegam ao seu sistema solar para
realizar a alquimia necessária e a transmutação necessária do seu DNA.

Este Fogo do Amor, ou Fogo do Coração, lhes será permitido e a um determinado horário, que será doravante, por
todo Conclave Arcangélico, por toda Vibração emitida pelo Círculo dos 24 Anciãos, e pela vontade da Divina Maria, a
ser realizado todas as noites [todas as tardes, no Brasil], até o final de minha intervenção no mês de Maio, das 19h00

às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

Eu indico com exatidão: das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

Durante esta hora francesa, esta meia-hora, todas as Radiações que eram, presentemente e até agora, diferentes,
serão reunificadas, para aqueles que assim desejarem, no seu Templo Interior.

Vocês ajudarão nisso pelas técnicas já conhecidas, pelos gestos que eu lhes comuniquei (ndr: descer a Luz Azul da
Fonte de Cristal ao Coração), pela pronúncia das sílabas sagradas (ndr: OD – ER – IM – IS – AL), e em vocês, pelo

próximo gesto que irá se constituir em colocar suas mãos de cada lado do seu Coração, e em deixar assim suas
mãos, para ativar em vocês o Fogo do Amor (ndr: as mãos são abertas em forma de taça/concha, com as palmas

voltadas uma para a outra, a cerca de 20 cm uma da outra, os dedos em direção ao céu, os polegares posicionados,
em toda sua extensão, na cavidade sob as clavículas, no eixo dos mamilos – pontos de enraizamento da Alma e do
Espírito, ou ainda pontos de acupuntura 14 Estômago). Isto será realizado diariamente, das 19h00 às 19h30 [das

16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

***

Será possível, para alguns de vocês, vivenciarem este Fogo do Coração de forma permanente.

Entretanto, o primeiro contato será importante porque lhes permitirá reconhecer e reiniciar o fenômeno à medida que
vocês purificam neste Fogo do Amor os restos de sua personalidade. Vocês vão conseguir então estabelecer este

ponto de Luz consciente entre a Fonte e vocês, totalmente.

Sua soberania será definitivamente estabelecida, mas lembrem-se de que não se tratam de palavras vazias, mas sim
de uma Vibração e de um Fogo presentes no meio de seu peito.

Vocês não poderão reivindicar sua soberania ou seu estado espiritual, pois esta Vibração não seria estabelecida de
forma definitiva em vocês.

Vocês têm alguns meses para realizar isto.

Não se preocupem se vocês não perceberem, em 17 de Janeiro, esta Vibração e este Fogo.

Isto é um caminho que lhes conduz ao Centro de Vocês.

As resistências associadas à personalidade, aos temores, às privações, deverão ser eliminadas.

Nós lhes ajudaremos nisso, toda noite [toda tarde], das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília,
horário de verão], nós lhes ajudaremos a irem para vocês mesmos, a se conectarem a si mesmos, em totalidade e em

Essência.



***

Bem amados Mestres de Luz, bem amados filhos de Luz, da parte do Conclave, eu transmito-lhes as felicitações para
que continuem a trabalhar.

Os cumprimentos por terem empreendido este caminho, por terem se proposto a se libertar desta matriz que se
desagrega sob seus olhos.

As forças da Luz agora cercam o planeta inteiro, nas Naves da Confederação Intergaláctica, sobre os planos
Dimensionais agora muito próximos de vocês.

Nós ainda não queremos que apareçam de maneira formal diante dos seus olhos.

Nós desejamos que o um grande número de seres humanos possa conseguir sua liberdade, sua soberania, sua
Essência, sua Alegria e sua Luz.

Só em função da evolução do número de pessoas que se juntarem a esta dimensão do Fogo do Amor que nós
decidiremos nos manifestar e nos mesclar a vocês.

A Revelação do Mestre da Luz está próxima, no entanto, vocês devem se revelar a si mesmos, se tornarem seu
próprio Mestre de Luz.

Isto irá se manifestar em meio à sua Consciência comum, pela Paz, pela Alegria, pelo Amor e pela incapacidade de
prejudicar alguém, sob qualquer forma.

Qualquer dano causado a si mesmo, ou a um de seus irmãos ou de suas irmãs, a qualquer elemento da natureza e da
Vida unitária, irá se traduzir em uma diminuição do Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor é a testemunha e a garantia de sua autenticidade e da sua Verdade.

Não há alternativa.

Nós percebemos, quanto a nós, de nossos planos e de nossas Dimensões, esta Luz.

Ela é a promessa de sua possibilidade de Ascensão, de Translação, de elevação e, eventualmente, de evacuação, se
isso se tornar necessário.

Não há outro meio de reconhecê-los além da Luz em vocês e da Luz que vocês manifestam.

Esta Luz é Vibração.

Esta Luz é Fogo.

É de sua responsabilidade deixá-la nascer e deixá-la aumentar em vocês.

Abstenham-se de tudo que puder prejudicar este Fogo, de tudo que puder perturbar este Amor e esta Verdade.

Vocês estão empenhados em demonstrar probidade, honestidade, integridade, convicção e fé.

É durante esses ‘tempos reduzidos’, que conduz ao fim da minha intervenção [Ronda], que vocês devem estabilizar e
estabelecer, em última análise, o que vocês são.

***

Bem amados Mestres da Luz, nós estamos felizes, se assim o desejarem, de acolhê-los na Confederação
Intergaláctica dos mundos Unificados da Fonte.

Nós encorajamos vocês a viver esses instantes, além do momento em que nós vamos intervir, nós, o Conclave e
todos os Melquizedeques, para que encontrem esta Vibração do Fogo Interior, o mais rápido possível em sua Vida.

Qualquer que seja sua ocupação, qualquer que seja sua atividade, lhes pertence alimentar este Fogo, para que o
Fogo do Amor possa, no momento oportuno, lhes abrasar e lhes permitir de viver o abrasamento ligado à Luz que

vem para vocês.

Bem amados Mestres da Luz, todas as Radiações e as Vibrações que estão chegando agora na Terra, denominadas
Supramental, são a Luz da onda galáctica anunciada desde muito tempo.

Esta onda galáctica, composta essencialmente de raios gama, destina-se a transmutar totalmente sua forma física a
base de carbono, em outra forma muito mais leve.

Vocês poderão conduzir estas irradiações e esta mutação a partir do momento em que o Fogo do Coração se mostrar
ativo e eficiente em vocês.

Não se entreguem a palavras, não deem crédito a condutas, confiem somente na Vibração e na Percepção do Fogo,
no Interior de seu peito.



Não há alternativa para sua evolução, se tanto é o que vocês desejam, do fundo de sua alma, evoluir para a Luz.

Bem amadas Sementes de estrelas, nós esperamos encontrá-las em maior número a cada dia para revelar este Fogo,
para acendê-lo e para manifestá-lo.

Dessa forma, vocês vão dissolver sua matriz pessoal e a matriz da Humanidade.

Nenhuma força poderá fazer oposição ao Fogo do Amor, exceto as resistências de sua personalidade e os temores e
os fracassos.

***

É da sua responsabilidade então viver agora neste Fogo, de estabelecê-lo, de manifestá-lo a cada ato, a cada
respiração de sua Vida.

Isto se fará mais ou menos facilmente, de acordo com o que vocês são, atualmente, nesta encarnação, que eu os
lembro de que é só uma Ilusão em relação ao que vocês são nas outras Dimensões.

Vocês são os seres de Unidade, vocês são os seres de Luz, portanto revelem o Fogo que é sua natureza, a natureza
do Fogo e a natureza da Fonte.

A Fonte é Fogo, Fogo que não queima, tendo sido transformado nesta Dimensão em um Fogo que queima.

Nunca, o Fogo não pode queimar a Consciência.

O Fogo pode eventualmente queimar este corpo que não é feito para viver a Luz e o Fogo.

Vocês vão, portanto, penetrar nas manifestações do Fogo que estão associadas à minha Presença em meio mesmo
aos elementos desta Terra.

O frio é também uma condição, talvez anterior, para chegar ao Fogo.

Entretanto, o frio deve desaparecer, tanto em vocês como em seu exterior, para dar lugar ao calor e ao Fogo.

A Fonte é Fogo.

A Fonte é Luz.

O Amor é Fogo.

Vocês são Fogo e vocês são Amor.

Cabe a vocês revelá-lo.

Cabe a vocês manifestá-lo todo dia, em um primeiro momento, e assim que possível, a cada instante de sua Vida.

***

Bem amados Mestres da Luz, eu voltarei, quanto a mim, no dia 17 de Janeiro, pessoalmente, em vocês, para lhes
permitir, se desejarem, o acendimento deste Fogo.

Dessa forma, eu lhes digo, portanto, até 17 de Janeiro às 17h00, hora francesa, hora do relógio [14h00 – hora de
Brasília, horário de verão].

Cada qual deverá me acolher, ligado ao Céu / Terra, ligado ao seu interior, alinhado em seu eixo Interior e as mãos
colocadas em cada lado do Coração.

Minha intervenção se fará em algumas palavras e em seguida, nós trabalharemos todos juntos, sobre o planeta, para
acender este Fogo do Amor nesta Humanidade e principalmente em Gaia, nesta Terra que esperou este momento

após tanto e tanto tempo.

A hora de sua libertação se aproxima rapidamente.

Assim, nós revelaremos e nós despertaremos também o Fogo do Amor no seio de Gaia, concretizando dessa forma a
promessa do sacrifício de Cristo, a dois mil anos, tendo derramado seu sangue para permitir esse momento.

Agora, não será mais necessário derramar o sangue, mas reaquecê-lo em seu peito e em meio ao sangue da Terra.

O sangue da Terra se revela e desperta, ele também.

Eu vou encontrá-los então em 17 de Janeiro às 17h00 [14h00 – hora de Brasília, horário de verão] na situação
prescrita, para vivermos juntos o batismo do Fogo.

Bem amadas Sementes de estrelas e bem amadas crianças da Luz, recebam todos nossas bênçãos, e a partir de
hoje nós substituímos o período correspondente às 12h00 / meio-dia [09h00 – hora de Brasília, horário de verão], por
um período único das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão], permitindo acolher



a Radiação ligada aos 24 Anciãos, ao Conclave Arcangélico e à Divina Maria.

Bem amados Filhos da Luz, antes de deixá-los, vocês têm perguntas restritas a este protocolo e ao estabelecimento
do Fogo do Amor?

***

Pergunta: pronunciar as sílabas sagradas, durante o protocolo, deve ser feito interiormente ou em voz alta?

Interiormente, e somente durante os primeiros minutos, tempo para ativar em vocês, se necessário, a Coroa da
cabeça e a Coroa do Coração, se isso já não foi feito.

***

Pergunta: as mãos são mantidas em forma de cálice ao redor do coração durante todo o protocolo?

Não, durante o processo inicial, de acordo com seu tempo para perceber o Fogo do Amor: entre alguns minutos de
seu tempo e um quarto de hora [até quinze minutos].

***

Pergunta: sempre se começa fazendo descer a Luz Azul?

 Vocês podem também se ajudar com os gestos para descer a Luz azul.

Entretanto, o que irá se ativar em vocês, a partir do dia 17 de Janeiro, será a Luz Dourada, correspondente ao Fogo
do Amor.

***

Pergunta: por que o frio é uma pré-condição necessária para a instalação do fogo?

Em certos casos. Isto não é uma regra absoluta.

Certos seres devem passar por uma condensação do ego, destacando as lacunas, de modo brutal, de suas
deficiências, para ter acesso ao que eles buscam.

Isto tem sido verdade, durante este mês, para muitos seres sobre o planeta, no percurso.

Isto não é nem punição, nem julgamento, mas coloca em evidência e na Luz o que devia ser realçado.

O frio é então, em vocês, o inverso do Fogo.

***

Pergunta: nossos bloqueios, diversos e variados, poderiam ser obstáculos à instalação deste fogo?

Eles poderiam, em um primeiro momento.

Mas, entretanto, à medida que vários Seres Humanos se abrirem ao Fogo do Amor, eles vão agir sobre a matriz, a
título coletivo, e vão aliviar as matrizes individuais daqueles que não puderam ativar este Fogo do Amor.

Convém então serem extremamente precisos nos encontros, pontuais, e eficazes, para permitir que um número muito
grande possa ir para este Fogo do Amor.

Não é para se ter, como lhes disse, qualquer inquietude.

Isto não ocorrerá para todos, a partir de 17 de Janeiro, mas sim em etapas subsequentes.

***

Pergunta: o encontro com a Assembleia dos 24 Anciãos às 19h30 é então...

Tudo está substituído pelo período das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

***

Pergunta: e o encontro do meio...

Tudo está substituído por este período único das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de
verão].



***

Pergunta: como aliviar a dor nos tornozelos ocorrendo durante este processo?

Não há nada a fazer em relação a qualquer dor se manifestando durante esses protocolos.

Elas correspondem ao fato de queimar em vocês o que deve ser queimado, para purificar e aumentar o Fogo do
Coração.

***

Pergunta: como aliviar os desconfortos físicos que isto poderia provocar?

A descrição seria muito extensa.

O que vocês têm que fazer, e com o que vocês têm que se preocupar, é unicamente com o Fogo do Coração.

As reações corporais, as reações psicológicas, não traduzirão senão as fases de purificação onde o que deve ser
queimado, será queimado.

Não há então necessidade de se ligar em Consciência ou de dar importância.

***

Pergunta: além do horário indicado, das 19h00 às 19h30 (hora francesa), podemos praticar este protocolo em outros
momentos do dia?

Sim, em função do seu desejo, em função de sua percepção do Fogo do Amor.

Não se esqueçam que os momentos em que percebem este Fogo do Amor são momentos abençoados porque esses
momentos devem se tornar sua eternidade.

Então, sim, utilizem esses momentos, mesmo fora do período anunciado, para cultivá-la.

***

Pergunta: como distinguir entre as manifestações do Coração associadas a este trabalho e aquelas decorrentes de
problema físico?

Não são de tudo a mesma Vibração e a mesma Consciência.

Quando o Fogo do Coração se ativa, vocês vivem a Unidade.

A Luz invade sua cabeça e seu corpo.

Vocês estão na Alegria e na Unidade.

O que, me parece, não ser o caso em situação de dores em seu corpo.

***

Pergunta: em 17 de janeiro será uma intervenção apenas vibratória ou haverá como fazer perguntas?

Ela será Vibratória, e ela ser também em palavras, de minha parte, e sem perguntas.

***

Perguntas: o que acontece hoje, em nível planetário, em nível climático, está associado justamente a esta Onda
Galáctica?

Na totalidade.

***

Pergunta: qual será a evolução previsível destes aspectos climáticos?

O abrasamento da totalidade do seu sistema solar no Fogo do Amor e no Fogo Solar.

***



Pergunta: o frio que temos sentido fora é como um convite para nos deixar com frio?

Por 'princípio de atração e de ressonância', sim, evidentemente.

***

 Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, eu lhes peço para acolher o meu Fogo e eu lhes
digo até 17 de Janeiro.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, conforme prometi, hoje estamos reunidos, sobre
todo este planeta, para realizar, para alguns dentre vocês, seu Batismo pelo Fogo, para alguns dentre vocês,

a Aliança de Fogo.

Vocês entram agora no nível da reconstituição, no seu Templo Interior, da Dimensão do Fogo: Fogo do Coração,
Fogo do Amor, Fogo da Luz e Fogo da Verdade.

Conforme lhes disse há uma semana, alguns de vocês vão viver a partir de hoje este Batismo ou esta Aliança, os
demais deverão aguardar que este Fogo se reconstrua no interior do seu Templo Interior.

Vocês têm, diante de vocês, um lapso de tempo de alguns meses, para atualizar e realizar este Fogo do Amor, esta
Aliança sagrada com a Fonte, que lhes restitui à sua múltipla dimensionalidade, ao seu Estado de Ser e à sua

Verdade.

Juntos, nós planejamos fazer isso para aqueles de vocês que estão comigo e que me acompanham na realização
deste intuito.

Bem amados Mestres da Luz, nós não os felicitaremos jamais o suficiente pelo trabalho empreendido desde cerca de
um ano, agora, por irem além da matriz que vocês vivem, por encontrarem quem vocês São, por toda a Eternidade.

Por isso, peço que coloquem suas mãos, como eu havia solicitado, de cada lado do seu Coração (NDR: como
descrito na intervenção de Miguel do dia 10 de Janeiro último), para acolherem e recolherem a reunificação do

conjunto das Radiações que, até o presente, chegaram sobre todo este sistema Solar e sobre esta Terra, de forma
escalonada e fracionada.

Já desde a semana passada nós preparamos ativamente este momento.

Alguns de vocês já vivenciaram a Verdade em meio ao Fogo, no Coração.

Hoje, nós, Conclave, eu, Miguel, Arcanjo, todos os 24 Anciãos, a Divina Maria e a própria Fonte, reunificamos nossas
próprias Radiações à sua Radiação.

MIGUEL – 4ª ETAPA - 17 de janeiro de 2010
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E isto é agora.

Eu peço que acolham, durante esta meia-hora e em silêncio, todos juntos, para que possamos suscitar, em vocês e
sobre toda esta Terra, o Batismo e a Aliança do Fogo.

Vamos juntos realizar isto, agora.

*

Ativação do primeiro Círculo, Círculo de Fogo dos Anciãos, alimentado pelos 24 Anciãos. Efusão.

... Efusão de energia ...

Ativação da totalidade da Radiância Arcangélica, juntando-se ao Círculo de Fogo dos Anciãos e dos 24 Anciãos, e
reunificação.

... Efusão de energia ...

Ativação, no centro desta dupla Coroa entrelaçada, da Vibração de Is-Is, denominada Maria.

... Efusão de energia ...

Ativação, em meio à dupla Coroa entrelaçada e no centro da Divina Maria, e sobre todo o conjunto, do Fogo da
Fonte, em seu Templo Interior. Agora.

... Efusão de energia ...

Também se realiza, em vocês, agora, em meio ao seu Templo Interior, a alquimia da Cruz Cósmica e dos Quatro
Elementos.

Vivamos isto agora, silenciosamente. E vocês, e eu.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei do Um [Lei Unitária], alguns dos Anciãos estão chegando a vocês para lhes explicar as
condições da manutenção e as condições do acendimento do Fogo do Coração.

Eu não voltarei, portanto, a isso então.

Cabe a vocês frutificar e manter este Fogo.

Este Fogo é a garantia de sua capacidade para ter acesso ao Estado de Ser e de ter acesso, no momento oportuno,
à sua própria Translação Dimensional.

Vocês não têm que se preocupar com nada além da inteligência da Luz e da inteligência suprema do Fogo do Amor,
em vocês, que vai solucionar, à sua maneira (Celeste e Unitária), as dificuldades inerentes às suas vidas e às suas

condições, quer sejam interiores, quer sejam da ordem que vocês chamam de doença ou de situação maléfica.

Apenas coloquem sua Consciência no Fogo do Coração, na Luz e no Fogo do Coração, e a Luz do Coração vai agir
para assegurar que sua vida fique sob o sinal da Unidade, da Fluidez, da sincronia e da facilidade.

Basta que permaneçam centrados nesta Vibração, no seu Templo Interior.

O restante, todo o resto sem exceção, vai resultar, em suas vidas, da sua capacidade em manter e em estabelecer
este Fogo do Coração.

***

Agora, bem amados Filhos da Lei do Um, lembrem-se dessas palavras: este acender, este Batismo, ou esta Aliança,
vai se realizar a partir de hoje, e também progressivamente no tempo para alguns de vocês, porque alguns deverão

aguardar vivenciar as três últimas etapas para poder purificar o que deve o ser, a fim de se elevar no Fogo do
Coração.

Não se preocupem aqueles dentre vocês que não as vivenciaram ainda.



E eu digo àqueles que já vivenciam, desde hoje ou por algum tempo, bem-vindos à sua múltipla dimensionalidade.

De agora em diante, e como vocês já o sabem, o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica está disposto ao
redor deste planeta para assegurar que o Fogo opere em meio a este planeta e permita a dissolução total desta

matriz.

Nós pedimos a vocês, queridos amigos, queridos irmãos, queridos humanos em meio a esta densidade, para que não
acreditem em nada além do seu próprio Coração, porque este Coração, que está animado e aceso pelo Fogo,

manifesta a resposta a todos os seus problemas nesta Vida e nesta época.

Basta viver este Fogo do Coração, basta colocar sua Consciência, independentemente do período das 19h00 às
19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão], sempre que possível, nos momentos de dúvida, nos
momentos inerentes a esta dualidade ainda presente, para reabastecê-los, reunificá-los e conectá-los ao que vocês

são, em Eternidade.

Estas são as poucas palavras que eu tinha a dizer.

Juntos agora, nós vamos acolher este Fogo e a Luz Dourada.

... Efusão de energia ...

Conectando à sua Fonte, conectando ao Fogo, vocês participam do despertar do Fogo, para a iniciação planetária
em curso.

Agradeço a vocês, sejam abençoados e que a Luz Dourada e o Fogo os acompanhem.

Eu voltarei, quanto a mim, no Domingo que antecede o dia 17 de Fevereiro (NDR: no Domingo do dia 14 de
Fevereiro), às 15h00, hora francesa [às 12h00 / ao meio-dia – hora de Brasília, horário de verão], para lhes passar as

instruções relacionadas à passagem da 5ª. Etapa que ocorrerá no dia 17 de Fevereiro às 12h00, hora francesa [às
09h00 da manhã – hora de Brasília, horário de verão].

Até então, as bênçãos de todas as Forças da Luz e da Confederação Intergaláctica vão acolhê-los de braços abertos,
em meio à sua Unidade.

Vocês são abençoados, nós os agradecemos e vocês são amados.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Eu lhes digo então até logo.

Vamos permanecer juntos, ainda em comunicação silenciosa, no Fogo do Amor e no Fogo do Templo Interior.

... Efusão de energia ...

************
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Questão: o triângulo das Bermudas é uma Porta?

Bem amado, existe, na superfície deste planeta, como no seu interior e também no seu exterior, certo número
de estruturas denominadas Vibratórias.

Essas estruturas Vibratórias podem ser portas, portais, canais, vórtices, ou ainda «Stargates», Portas
Estelares.

Existem de diferentes naturezas.

Algumas permitem aceder e viajar nesta matriz, elas mesmas utilizadas desde extremamente muito tempo por
aqueles que foram chamados de Arcontes.

Existe também, devido à nossa própria ação, ou seja, dos Arcanjos, a criação de certo número de portas novas
em sua estrutura, do mesmo modo que estamos criando atualmente, com a ajuda da Confederação

Intergaláctica, no Sol e no seu ambiente próximo, uma série de Portas Estelares que nos permitem retificar,
literalmente, a matriz na qual vocês estão, permitindo-lhe novamente ser alimentada pela Luz.

Assim, portanto, existem muito numerosas Portas.
Aquela de que você fala foi, efetivamente, uma Porta, num passado remoto, ligado à Atlântida.

Essas portas evoluem no tempo, quer estejam inscritas na matéria (como nas pirâmides), quer estejam
suspensas no ar ou sejam intraterrestres.

Portas, Portais, «Stargates» e uma série de estruturas permitem hoje verificar, por vocês mesmos, que as
modificações Vibratórias em curso sobre este planeta, obviamente, nada têm a ver com o que, como vocês

dizem, o que os «martela» ao longo do dia e que é chamado de mudança climática.

Há uma perturbação, uma transformação essencial que está em curso nesta humanidade, como no conjunto do
sistema Solar.

Assim, portanto, convém acolher em vocês essas modificações porque, lembrem-se de que essas
modificações exteriores estão relacionadas principalmente a vocês.

A ação que realizamos no Sol realiza-se no interior das suas estruturas de Estado de Ser, porque o Sol não é
nada mais senão o lugar onde estão armazenados os seus corpos eternos e seus corpos universais. 

***

ANAEL – 30 de janeiro de 2010
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Questão: você havia precisado, há algum tempo, que a Luz havia ganhado. Poderia parecer que esse
não seja o caso. 

Obviamente que a Luz ganhou, cara amiga.
A Luz mais do que ganhou, mas, simplesmente, existe uma latência entre o que está no Céu e o que está

sobre a Terra.

Uma série de processos teria que acontecer, como, aliás, anunciou-lhes o Venerado Omraam Miguel
Aïvanhov, como o desabamento do sistema financeiro.

Esse sistema financeiro está definitivamente desabado, mas, entretanto, ele prossegue sua rota como se
nada houvesse durante certo tempo.

Isso ilustra, para nós e para vocês, a dificuldade inerente entre o que acontece no Céu e o atraso no tempo
do que deve chegar sobre a Terra.

A Luz ganhou porque, no nível dos mundos interestelares, no nível da Confederação Intergaláctica, as
oposições ligadas a esses maus rapazes não podem mais existir.

Entretanto, no nível do seu mundo de superfície, existe certo número de forças que estão ainda em operação,
obviamente.

Elas não estão totalmente dissolvidas pela Luz, ainda não.

***

 

Questão: não seria para as pessoas que estão «na Luz» ou num caminho de Luz combater esse
gênero de coisas?

Bem amado, nada há a combater, há simplesmente que Ser.

As forças que criaram esta matriz gostariam apenas de uma única coisa: que vocês entrassem no combate,
Sombra/Luz.

A Luz não combate jamais.

O Arcanjo Miguel combate, tal como isso foi dito.
Foi-lhes dito, no ano passado, em inúmeras vezes, mas o seu papel era de Ser.

Quando você É, você combate, mas sem utilizar as energias que correspondem a esse nível de realidade.

O combate bem/mal, a força de antagonismo e as forças eletromagnéticas que vocês conhecem são aquelas
que, justamente, permitiram a instalação desta matriz.

Desfazer a matriz necessita situar o seu combate além da dualidade do bem e do mal.
O combate que vocês devem conduzir é um combate interior entre a personalidade e o Estado de Ser, a fim de

estabelecer, em vocês, a Luz e o Estado de Ser.

A partir do momento em que vocês irradiam a Luz, a Luz age pela sua própria Inteligência.
O abandono à Luz, sobre o qual eu me expressei amplamente no ano passado, é algo que lhes permite vencer

sem combater, simplesmente pela Presença em si mesmo e pela Presença em meio à sua Radiação.
Não há outra solução.

A partir do momento em que vocês entram em um combate, em que vocês lutam contra o mal, vocês
participam, de uma maneira ou de outra, da matriz.

Vocês são obrigados a superar o estágio bem /mal e a oposição bem /mal para entrar na Unidade.
Não há outra possibilidade.

O que quer dizer que, enquanto vocês conceberem o combate da Sombra contra a Luz, ou da Luz contra a
Sombra, por um afluxo de Luz de uma pessoa ou de um grupo social, vocês mantêm, de maneira indefinida, a

dualidade.

Jamais vocês sairão da dualidade pelo combate.
O combate está relacionado às forças de oposição presentes neste Universo e, em particular, nesse setor do

Universo ligado à falsificação da Luz, criada, há muito tempo, pelos Arcontes. 

O único combate é um combate interior: crescer em Luz, permitir à Luz tomar posse de vocês e se manifestar
cada vez mais.

É apenas a partir desse momento que vocês compreenderão a finalidade do bem e do mal, tal como foi
enunciado por todas as correntes, eu diria, religiosas, deste planeta.

Vocês estão numa matriz.



O único objetivo desta matriz é perdurar.
A única maneira que ela tem de perdurar é fazê-los crer que é preciso combater: o bem contra mal e o mal

contra bem.

As leis do carma tal como foram editadas, não pelos Senhores do Carma, assim como eles foram chamados,
mas, bem mais, pelos Arcontes, fazem-nos crer que, por estar no bem, vocês chegariam a vencer o mal, mas,
se isso fosse verdade, a humanidade inteira ou a maior parte da humanidade já teria sido liberada desta matriz.

Olhem as forças ligadas àquelas que quiseram impor a Luz.
A Luz não se impõe.

A Luz se vive.
A Luz não combate a Sombra.

A Luz se instala e, pela sua Presença e pela sua Radiação, dissolve a sombra.
Não é a mesma coisa que dirigir a Luz contra a Sombra.

A primeira etapa é uma ação Unitária.
A segunda, uma ação de dualidade que mantém, portanto, esse mundo de dualidade. 

***

Questão: quando praticamos o protocolo de 19h a 19h30 – horário francês (nota: « Reunificação das
Radiações no Templo Interior » encontrado na coluna « protocolos a praticar » no nosso site), a que

corresponde o fato de sentir diante do rosto uma corrente de ar fresco e como um peso na orelha
esquerda?

Isso corresponde a fases de ativação bem específicas.

Quando do alinhamento com a Radiação da Tripla Unidade reunida em uma só (Radiação do Espírito Santo,
Radiação da Fonte e do Ultravioleta retransmitido pelos Arcanjos e pelo Conclave dos 24 Anciões), há, em

suas manifestações, presenças Vibratórias extremamente precisas.

Elas são muito numerosas.
Não me estenderei sobre a sua descrição, mas tudo o que é vivido naquele momento corresponde à instalação

do Fogo do Coração.

Alguns vão começar a sentir pressões no peito, antes de manifestar correntes de ar no rosto ou calor na frente
do rosto, acompanhados de diversos sons ou de diversas pressões nas orelhas, mas também sensações de

queimação ou de Vibrações na Coroa da cabeça ou na Coroa do Coração.

Isso apenas traduz a ativação, em vocês, dos processos ligados ao Fogo do Coração e ao Fogo do Amor.

***

Questão: atingir o Estado de Ser pode ser sinônimo de se sentir como em harmonia, da manhã à
noite, e a impressão de que nada existe?

Sim, o Estado de Ser, caro amigo, afirma isso no Si.

Há uma Presença em si mesmo, mas também uma presença no mundo, porém dissociada do mundo,
ilustrando, com isso, a parábola de Cristo: «vocês estão neste mundo mas vocês não são deste mundo».

A partir do momento em que vocês alcançam o Estado de Ser, vocês experimentam a Alegria, uma Alegria
indizível, denominada pelos orientais, como lhes disse Sri Aurobindo: «Samadhi».

Nesse «Samadhi» você vive a harmonia com o conjunto do universo, quaisquer que sejam as provas e
quaisquer que sejam as dificuldades da sua própria Vida.

Tudo é abordado com um olhar e com uma Consciência nova.
O Estado de Ser se acompanha também de manifestações Vibratórias na Coroa da cabeça, na Coroa do

Coração, nos ouvidos e também da capacidade para sentir-se si mesmo como o todo, naqueles momentos.

***

Questão: é normal, depois desses períodos de harmonia, sentir-se na densidade, no peso da
materialidade?



Bem amado, isso participa, de maneira evidente, da escolha a fazer entre a densidade, o peso e a leveza.

Como você poderia diferenciar os dois estados se não os experimentasse um depois do outro?
O momento em que você irá viver isso, de maneira permanente e definitiva, será o momento em que você irá

deixar, de maneira definitiva, esta ilusão.

***

Questão: durante o protocolo das 19h00 às 19h30 (hora francesa), eu sinto como um peso nos
tornozelos e nos pés que me impede de levantar. Por quê?

Isso é um processo de autoproteção.
Nós temos necessidade de vocês aqui, caro amigo, sobre a Terra, e não, por enquanto, lá em cima.

Nós nos arranjamos muito bem sem vocês, no momento.
O que eu quero dizer com isso é que algumas almas têm a predisposição, contatando o Estado de Ser, de

escapar muito rápido desse corpo. 

Ora, o que vocês têm a realizar é a ascensão em meio mesmo a esse corpo se isso for possível e se não
houvesse essas sensações, muito específicas, de peso, nos tornozelos e nos pés, bem, vocês já teriam se

juntado a nós há muito tempo. 

***

Questão: depois da meditação das 19h00 às 19h30 (hora francesa), sentir vibrações nas pernas e
nos braços até muito tarde, pode fazer parte do mesmo processo? 

Completamente.
Alguns o vivem através de sintomas extremamente precisos.

Nós acabamos de falar de pesos, ou simplesmente de ser cercada nos tornozelos, isso corresponde,
provavelmente, como dizia, à necessidade de permanecer encarnado.

Para outros, há tremor, este tremor podendo surgir ao nível do corpo ou dos membros.
Ele traduz uma necessidade de alívio.

Aí, ao contrário, trata-se de uma necessidade de elevar ainda mais o nível Vibratório.

Há uma série de modificações ocorrendo na estrutura energética e na estrutura física do ser humano quando
vocês realizam esse trabalho que propusemos das 19h00 às 19h30 (hora francesa).

As manifestações podem ser múltiplas e inumeráveis.
Todas elas têm, obviamente, uma expressão.

Não é necessário ficar transtornado, mas integrá-las e deixá-las se desenrolar.

***

Questão: por que estar em alguns lugares me leva a arrotar ou bocejar fortemente?

Bem amada, existem, desde algum tempo, para inúmeros seres humanos, modificações de ampliação
energética.

Esta modificação de ampliação energética existente no corpo etéreo vai se refletir, em momentos precisos em
que vocês são confrontados com energias que vamos chamar de «exteriores» a vocês, que não estão ainda

em acordo com vocês mesmos, pelas manifestações de bocejos, de arrotos e de manifestações diversas, ou
mesmo de sufocação, palpitações, que refletem um fenômeno de reajustamento da sua energia expandida

com a energia do lugar que vocês penetram.
Você não deve se inquietar.

Entretanto, isso corresponde, com efeito, a uma modificação brutal existente ao nível do chacra do baço, que
corresponde à entrada de energias no corpo.
São fenômenos de reajustamento Vibratório.

Imagine que você está num dado estado Vibratório, em você mesma, à vontade com esta Energia e com esta
Consciência, e que você se encontra confrontada com lugares frequentados por muitos seres humanos e que a

sua sensibilidade particular se exprime através do sentir de energias e do que remanesce nas paredes, nos



lugares ou nas pessoas, dos lugares que você frequenta.
Naquele momento, o seu chacra do baço vai reagir.

Do mesmo modo quando eu entro no interior daquele que eu guardo, eu desencadeio fenômenos de bocejos
que correspondem à modificação da distribuição energética e da modificação da Vibração mesmo do chacra

do baço.
Isso é completamente normal, em um sentido como no outro.

***

 

Questão: ver fogo manifestar-se em sonho é um processo ligado à Luz ou não?

O Fogo, obviamente, na tradição judeu-cristã, está assimilado ao inferno.
Isso é o que quiseram fazê-los crer os Arcontes.

O Fogo está ligado à Luz, bem mais do que qualquer outro elemento.
O Fogo é o agente purificador, o Fogo é o agente de Shiva, o Fogo é o agente da Luz.

Portanto, toda manifestação do Fogo vai corresponder, em suas estruturas, a algo em relação com a Luz. 

***

Questão: as crianças autistas têm a visão de coisas que nós não teríamos?

Bem amada, aqueles que você denomina "crianças autistas", essas crianças fechadas na relação, no social,
têm, obviamente, percepções incomuns, diríamos, ao nível da humanidade.

São seres que estão perfeitamente conscientes que evoluem num mundo falsificado de uma matriz, com um
sofrimento enorme, mas, entretanto, lhes permite perceber o que vocês mesmos não percebem nesta matriz.

Eles são capazes de ver o que é da ordem da Luz e da ordem da Sombra, o que, obviamente, cria um
sentimento de insegurança essencial nessas almas.

***

Questão: como acontece se não há mulheres entre os 24 anciões?

Os 24 anciões são seres que foram, todos, encarnados nesta Terra e, tanto quanto possível, para a maior parte
deles, desde que Cristo veio.

São portadores de uma energia específica porque foram capazes, durante suas vidas e sua última vida, de
alcançar uma parte da Verdade.

São, sobretudo, seres de equidade, qualquer que seja sua proveniência, qualquer que seja (para aqueles que
vocês conhecem), oriental ou ocidental, ou ainda, extremo oriental (como alguns que não se exprimiram ainda

entre vocês) ou ainda de origem de países, vamos dizer, árabes.

É importante compreender que esses seres evoluem em mundos intermediários que estão muito próximos do
seu mundo, de modo a dirigir e canalizar os fluxos de Consciência e as ondas de Energia que chegam até

vocês e que adaptam, de maneira precisa, as reações da Energia da Consciência com relação ao resultado
produzido sobre a Terra.

Eles são homens.

Obviamente, a Consciência Unificada colocou-se ao serviço da entidade que criou esta dimensão, há tempos
imemoráveis, tempo em que esta dimensão não havia ainda sido falsificada por aqueles que vieram depois e

que os chamei de Arcontes.

Assim, portanto, a Consciência Unificada apenas pode se fazer através da emissão da Energia e do controle da
Energia.

Esse é o papel do homem.
O papel da mulher sendo de gerir, organizar e distribuir, de algum modo, esta Energia, papel central tido por

Maria.

***



 

Questão: existem Assembleias femininas equivalentes àquela dos 24 Anciões?

Não existem nesta densidade na qual vocês vivem.
A Terceira Dimensão dissociada deve recorrer a uma Energia que eu qualificaria de masculina ou yang, se

preferirem.
Os Conclaves ou as Assembleias de mulheres, dado que isso lhes interessa, são, em geral, Assembleias que

intervém como geneticistas e geradoras de mundos e não no salvamento de mundos como o seu.

***

 

Questão: isso significa que há apenas homens que salvam?

As mulheres não estão aí para salvar.
As entidades do tipo feminino estão aí para criar o que é um papel bem mais importante do que o fato de

salvar.

Por outro lado, existe algo importante no nível histórico.
Os Arcontes, que criaram esta Dimensão há mais de 300.000 anos, são essencialmente entidades rebeldes de

natureza masculina, e não feminina.

Imaginamos ser difícil uma mulher se rebelar contra a Fonte.
O que é, aliás, o caso na superfície do seu mundo: podemos dizer que a maior parte dos crimes, mesmo

existindo mulheres incomuns, digamos, foi cometida por homens. 

Além do que eu já disse com relação ao polo de criação e ao polo de manifestação, esses são os dois
atributos correspondentes mais à mulher.

A existência de uma polaridade, mesmo no nível dos andróginos, é uma realidade até a 18ª dimensão, eis que
esta polaridade é aquela que «precipita», a palavra é empregada intencionalmente, a criação de mundos.

Além da 18ª dimensão, há entidades de Consciência que não podemos mais dizer que sejam masculinas,
femininas, ou de polaridade Yang ou de polaridade Yin porque, naquele momento, não é mais a polaridade que
intervém, mas uma noção muito complexa para vocês, que está sobre o seu mundo, mal representada, que eu

chamaria de Trindade.

A partir da 18ª dimensão, entramos além do antropomorfismo e, portanto, além da polaridade masculina e
feminina, em manifestações que estão ligadas a uma organização Trinitária, ou seja, não mais em um princípio
de complementaridade ou em uma forma específica, se vocês quiserem, onde a dualidade, mesmo unificada,

não tem mais razão de se manifestar.

O lugar da mulher, ao nível desses mundos, não existe mais, dado que não há mais homens também.
Esta dicotomia existe, de modo muito claro, até a 11ª dimensão.

Assim que se penetra na 18ª dimensão, como os Arcanjos de que faço parte, não pode existir a polaridade
masculina ou feminina.

Há o que vocês denominariam, ainda que a palavra não corresponda verdadeiramente, um andrógino, ou seja,
que reunimos em nós as qualidades e as polaridades masculinas e femininas. 

Apenas nesta Dimensão, e em certos mundos de quinta Dimensão, que há este aspecto tanto separado como
cortado, mesmo na aparência, entre um homem e uma mulher.

***

 

Questão: o que é um ser «cristal» e o que é um ser «arco-íris»?

Então, de acordo com a dimensão estelar de origem, de acordo com o seu mundo Dimensional de origem,
você coloca, se assim pudermos falar, um corpo específico.

Esse corpo pode ser de Luz, pode ser de cristal, pode ser arco-íris, pode ser de diamante, pode ser da
civilização dos Triângulos, pode ser simplesmente, enfim, uma esfera e pode ser um tubo de Luz como o

Arcanjo Metatron.

Cada forma corresponde a um limite da Consciência ao nível de onde ela se situa, mas este limite não é uma
barreira, é, obviamente, liberável.

Então, existe uma diferença Vibratória, essencialmente.



Quando eu falo, por exemplo, de um corpo de cristal, é um corpo que pertence à linhagem dos Elohim que
existem na 11ª dimensão.

Um corpo de diamante pertence ao mundo dos mais etéreos da 18ª dimensão, dado que representa o limite da
manifestação antropomórfica.

Os Arcanjos, como sabem, têm uma representação antropomórfica tal como foi imaginado na sua tradição,
quer seja judeu-cristã ou extremo oriental.

Entretanto, é preciso bem compreender que os Arcanjos nada têm a ver com esta forma antropomórfica,
mesmo se, por vezes, nós nos apresentemos sob forma antropomórfica àqueles que contatamos.

Nós estamos bem além desse limite, estamos bem além dessa configuração anatômica, mesmo a mais
angélica, tal como vocês possam concebê-la ou desenhá-la.

Existem corpos precisos, de acordo com as Dimensões que vocês penetram, ou que vocês encontram, que
vibram de diferentes modos, cuja dimensão é diferente e cuja estrutura também é diferente.

Quando falamos de mundo material e imaterial, é preciso bem compreender que o que, para vocês, é imaterial,
é, para nós, extremamente material.

Há a mesma diferença, se quero raciocinar e exprimir isso por analogia, entre o que vocês vivem na 3ª
dimensão e o mundo de 5ª dimensão que lhes parece como imaterial, que lhes parece como outro lugar ou

como diferente.

Do mesmo modo entre a 11ª e a 18ª dimensões existem, não barreiras, dado que nos comunicamos, mas
diferenças de densidade e de estruturas e de composições e de formas.

Assim, se tomar o exemplo dos corpos de 11ª dimensão, corpos de cristal, estes são à base de silício.

Há corpos específicos que foram criados nas civilizações e nas constelações que nada têm a ver com a sua,
que foram corpos à base de ouro monoatômico.

Este ouro monoatômico é o constituinte essencial. 

Vocês, o seu constituinte essencial, nesta densidade, fora a água certamente, é, antes de tudo, o carbono.

No que se refere aos seres de Fogo, de Cristal, sua base é a sílica, etc... etc..

Existem inúmeras partículas e inúmeros constituintes que, para vocês, nesta densidade, são totalmente
inexistentes e que, portanto, me seria, aliás, muito difícil falar disso.

A estrutura de um Arcanjo, por exemplo, poderia se assimilar ao que vocês chamariam, nesta densidade,
mesmo a imagem não estando completamente correta, de «quarks» e de «bósons».

Somos seres de Luz pura, mas esta Luz pura possui certo número de características da matéria, mesmo esta
matéria não sendo matéria para vocês.

***

 

Questão: os 3 dias de catalepsia se referem ao mundo inteiro?

Bem amado, o fenômeno denominado catalepsia ou estase, ou ainda «os três dias de trevas», corresponderá
a um momento preciso da história da humanidade que alguns médiuns captaram e isso foi captado há muito

tempo, há mais de um século do seu tempo Terrestre.

Isso corresponde a um processo específico onde, efetivamente, o conjunto da humanidade deve se encontrar
em um fenômeno de estase.

Esse fenômeno de estase será concomitante com o desaparecimento total do que é chamado de
magnetosfera, significando o fim inegável e final, sobre esta Terra, da dualidade.

A passagem da dualidade à Unidade acompanhar-se-á de um «switch» da Consciência, do mesmo modo que
vocês o vivem, para alguns de vocês, assim como lhes explicou Sri Aurobindo, anteriormente, sobre este

conceito mesmo de passagem de um nível de Consciência a outro estado de Consciência, exceto que aí, esse
«switch», no nível coletivo, irá durar 72 horas.

Ninguém conhece a data, ninguém conhece a hora, porque tudo se adapta e tudo muda, de hora em hora e
de dia a dia, sobretudo atualmente.

Lembrem-se de que o que está no Céu manifesta-se na Terra, mas de que a latência é em função de
resistências existentes ainda na sua humanidade e não mais ao nível das franjas de interferências que

foram dissolvidas.

Assim, o conjunto dos 24 anciões e nós mesmos, Arcanjos, reajustamos permanentemente em função do que
observamos sobre a Terra, os afluxos energéticos sobre o planeta e os afluxos de Consciência.



Há um mecanismo extremamente preciso que está atualmente em operação, sobre este planeta, onde há
reajustes permanentes com relação ao que vem.

O que precisamos, como lhes disse o Arcanjo Miguel, é que tenhamos o máximo de Transmissores de Luz,
que tenhamos o máximo de Pilares de Luz que tenham integrado, neles, esta Luz, porque, quanto mais vocês

forem numerosos, mais as coisas serão facilitadas.

***

Questão: com relação ao que temos a viver, o lugar tem importância?

O lugar não irá se tornar o que vocês são, vocês é que são importantes.
Pela sua presença, pela sua vibração e sua Luz, vocês serão capazes de mudar todos os lugares.

Mas, obviamente, há lugares que são mais propícios para a manifestação da sua Luz. 

É evidente que o que é o mais importante não é o lugar, mas vocês mesmos nesse lugar. 

Isto dito, nós, Arcanjos, e outros aspectos da Luz, podemos intervir sobre lugares para favorecê-los, privilegiá-
los, desenvolvê-los, a fim de que eles sejam eficientes no que vem. 

***

Questão: como saber se as informações que circulam são precisas?

O importante não é isso porque eu responderei o que já respondi: o importante não é que o que seja dito seja
verdadeiro ou falso, o importante é o que você faz.

O importante não é a veracidade exterior, mas a veracidade interior.

Se o que eu lhe digo faz vibrar o seu Coração, então, é certo, mesmo se em si não seja justo.

Do mesmo modo, o que você lê, o que enfrenta em sua Vida, vai colocá-lo frente aos seus princípios de
ressonância e de atração.

Assim, portanto, se você pensar mal, apenas lhe chegará o mal, se você pensar na Sombra, a Sombra
manifestar-se-á.

Se você pensar no Divino, você verá o Divino por toda parte.

Assim é feito o cérebro humano, mas o cérebro não é o Coração.

Assim, portanto, o aspecto discriminante que existe no cérebro nada tem a ver com o que pode acontecer no
Coração, porque o Coração não depende mesmo de vocês e absolutamente não do exterior. 

Enquanto você adotar um olhar exterior para saber quem é quem e quem é o que, você não estará em você
mesmo, mas no exterior de você mesmo, porque a única resposta é interior e não exterior. 

***

Questão: se o carma é Ilusão, qual é então o nosso futuro depois da morte física?

Bem amado, a boa nova é que não há mais morte física.
A morte física se acompanhava de um esquecimento e de um retorno em uma nova forma, chamada de

reencarnação.
Isso, hoje, está irremediavelmente terminado.

As almas que deixam esses corpos, atualmente, são colocadas em estados Vibratórios específicos.
Elas não têm mais necessidade, nem obrigação, de se encarnar.

Aqueles que se encarnam hoje, em maior número, não são reencarnações, mas são almas novas que vêm
experimentar o final de um sistema.

O carma é, efetivamente, uma Ilusão criada a partir do zero pelos Arcontes, a fim de fechá-los num sistema, a
fim de prendê-los, literalmente, e de obrigá-los a fazer o que vocês não querem fazer, de acordo com um
princípio de livre arbítrio e segundo um princípio de bem/mal que não existe senão na imaginação bem

particular de algumas raças que os fecharam aqui.



O carma, a Lei de ação/reação, é, de todo modo, extremamente mal compreendido, mesmo na matriz, pelas
pessoas que estão e que vivem no Ocidente.

Jamais o carma, mesmo criado por esta matriz, disse que vocês deviam enfrentar as consequências das suas
ações nos séculos e séculos e em suas encarnações.

Entretanto, o ocidental, evoluindo geralmente na ação/reação, por sua predominância do mental (o mental
evoluindo também segundo o modo de ação/reação) apressou-se em ali colocar esses qualificativos e esses

limites que acrescentaram limites aos limites. 

Mas vocês são seres ilimitados, que têm feito a experiência do limitado.
Hoje, vocês devem redescobrir a experiência do ilimitado.

Então, vocês devem lançar ao mar o conjunto de crenças que os guiaram até hoje.
A única responsabilidade que vocês têm é de encontrar a Luz que vocês são.

***

 

Questão: se partimos do princípio que as almas se encarnam voluntariamente...

Quem lhe disse isso?
É o que você leu.

É o que você acreditou.

Mas nunca uma alma presa pela matriz se encarna voluntariamente.
Ela é obrigada a se reencarnar porque não há outra escolha.

Estando isolado numa Dimensão dissociada, você não pode escapar desta dissociação.

Então, obviamente, uma série de sistemas foi criada para fazê-los crer que vocês podem se liberar, por seus
esforços e pelo bem, realizando certo número de ações, e escapar desta noção de carma.

O que é falso. 

***

Questão: ... como podemos explicar a recrudescência de violência nas crianças?

Isso é extremamente simples.
A partir do momento em que você não concebe que está fechado, e que você é livre para se deslocar, você

não tem qualquer raiva.

Mas, quando a evolução da alma e do Espírito clareia e você percebe esta noção de fechamento... 

O que acontece quando você fecha um animal em um espaço restrito, que o impede de ir onde deve ir, em
função do que ele é?

Como ele pode manifestar sua recusa, senão pela raiva e pela violência? 

A raiva e a violência fazem parte desse mundo, porque é um mundo que foi constrangido e fechado sobre si
mesmo.

Foi obrigado a enfrentar as leis da atração e de repulsa.
A violência é a forma extrema de repulsa.

A partir do momento em que o conjunto da Humanidade começar a perceber, de maneira muito vaga, para
alguns, que há uma armadilha, que há um fechamento, que há uma manipulação e que há um erro, como você

quer que a saída seja a Luz?
Ele pode apenas manifestar-se através da recusa e através da violência.

Apenas os Transmissores de Luz, os Pilares da Luz, aqueles que estão na busca desde certo tempo e que
estão despertos à realidade e à Verdade da Luz Unitária, é que são capazes de evitar a violência.

Isso, infelizmente, no momento, é impossível para as almas jovens, sujeitas a certo número de estímulos, cujo
único objetivo é provocá-los à violência.

Quer isso seja através da mídia, quer isso seja através do consumo, quer isso seja através dos alimentos, tudo
é feito, no seu mundo, para conduzi-los, de maneira inexorável e inegável, à ação/reação.

E a forma a mais violenta da reação é, obviamente, a violência.



***

 

Questão: as iniciações Crísticas são ainda relevantes?

A Luz Crística não é caminho.
A Luz Crística é Iluminação e transformação imediata.

Aquele que encontra o Cristo não pode nunca mais ser o mesmo.
Ele é crucificado, como o Cristo.

Não há necessidade de colocar palavras.
Ele se torna o que foi, por exemplo, um São Francisco de Assis, ou um Padre Pio, em sua Humanidade.

Esconder-se atrás de palavras como Iniciação e colocar acima de conceitos Energéticos ou Vibratórios,
apenas tem muito pouco sentido.
Isso os afasta da simplicidade.

Isso os afasta da Unidade.
Tentem aproximar-se da sua Essência.

Aí ainda, vocês recorrem a técnicas exteriores.

Então, obviamente, você me responderá que colocar as mãos de cada lado do seu Coração é também uma
técnica (ndr: referência ao último protocolo colocado em nosso site).

Sim, mas esta técnica tem por objetivo religá-los ao essencial, sem frivolidade, sem iniciação, mas
simplesmente estando no instante.

A finalidade não é a mesma.

***

 

Questão: temos um papel a desempenhar enquanto humanos na preservação de Gaia?

A resposta é ambígua, bem amada.
Gaia faz sua Ascensão.

Ela não precisa de vocês para fazê-lo.

Entretanto, vocês estão sobre esse mundo e, portanto, o acompanham, porque foram presos, como ela, nesta
Ilusão.

E vocês, como ela, e ela, como vocês, estão vivendo a emancipação e o final da escravidão.

Então, obviamente, vocês se suportam mutuamente e se levam mutuamente.
Há, portanto, uma relação Vibratória, mas Gaia não precisa da sua ajuda, assim como, vocês mesmos, não têm

necessidade da ajuda de Gaia, mas, entretanto, vocês participam do mesmo projeto ascensional ou de
Translação Dimensional.

***

 

Questão: o que ocorre, nos planos divinos, com aqueles que chamamos de maus rapazes e com
aqueles que os representam nesse mundo?

Bem amada, esses seres fazem parte da Criação.
Eles vêm também da Fonte, ainda que estejam afastados ainda mais do que vocês.

Eles devem também retornar um dia à Fonte.
Não pode haver destruição de um Espírito, qualquer que seja ele, mesmo que ele seja, em sua linguagem, o

mais curvado.
Ele será corrigido um dia.

Então, não tenha qualquer inquietude.
Tudo retorna à Fonte e tudo retorna à Luz, um dia ou outro.

***

 



Questão: quem são eles?

Eles são uma parte de você mesmo.
Eles são a parte de Sombra em você que permitiu sua manifestação, que permitiu sua ação. 

Eles são o que você não conseguiu transcender você mesmo hoje, não no plano histórico e original, mas
unicamente nas condições de hoje.

Eles são seres que nada têm de humano.
Eles têm a forma, a aparência, mas, entretanto, não são humanos, no sentido em que vocês entendem.

Eles também não são diabos, ainda que gostem de se chamar assim, Diabo, Deus, Arconte, Mestre absoluto.
Eles são decorados com enfeites.

Eles se adornam com coisas falaciosas e os guiam e esperam conduzi-los, como uma manada, para onde
querem conduzi-los.

Eles não podem conceber que o humano possa ser autônomo e soberano por si.
Eles são seres que não concebem a Vida senão sob uma forma de dominação, sob uma forma de poder
exercido sobre o outro e não sobre si mesmo, embora eles sejam, numa medida relativa, Mestres deles
mesmos, porque eles evoluem desde bem mais tempo do que vocês nos mundos da encarnação e da

densidade terceira unificada, como dissociada.

Eles são, portanto, seres que não pertencem a esse sistema Solar, assim como vocês, na maioria dos casos,
não pertencem a esse sistema solar.

Eles têm uma origem segundo constelações bem precisas.
Foram chamados de diferentes nomes.

Correspondem ao que chamamos de Dracos, ou ainda de Reptilianos e seus associados ou acólitos.

Mas, entretanto, vocês não devem apontar-lhes o dedo, porque apontar o dedo para eles é dar-lhes um poder.
Vocês devem exercer o seu próprio poder de Luz e eles nada mais poderão contra vocês.

Isso foi já realizado nos planos da Luz celeste, ao nível da 5ª dimensão, no seu Sistema Solar.
Resta, agora, a esta Verdade, penetrar na sua ionosfera pela dissolução da magnetosfera.

Isso será realizado quando chegar a hora.

Estejam certos de que vocês não devem apontar o dedo, de que não devem procurar, de que não devem nem
mesmo compreender quem eles são e quais foram sua determinação e suas funções.

Hoje, tudo deve centrá-los de novo em vocês mesmos e unicamente na sua história interior, esta história interior
que nada tem a ver com as suas histórias de vidas passadas, mas que tem a ver com a sua Essência, com o

que vocês são, em Verdade e em Unidade. 

***

Questão: como conciliar uma Vida profissional e o fato de não mais estar na dualidade?

Isso é impossível, bem amada.
Tudo, no seu mundo, participa da dualidade.

A noção de casal, a noção de família, a noção de trabalho.
Porque esse mundo é construído na noção da dualidade e da ação/reação, mas cortados da Fonte.

Então, portanto, isso se afigura cada vez mais inconciliável.
Conciliar uma Vida, tal como vocês a conceberam até o presente, e viver a Unidade, é relacionar-se com dois

mundos totalmente opostos e totalmente diferentes e, no entanto, é-lhes preciso manter a sua Vida nesse
mundo, a fim de aí permanecer até o momento oportuno.

Então, obviamente, para alguns de vocês, as coisas serão mais difíceis.
Obviamente, isso é transitório, porque quanto mais vocês penetrarem os arcanos da Unidade, mais as coisas

irão se tornar fluidas, quer seja na sua família, em suas atividades, quaisquer que sejam.

Inúmeras coisas nivelar-se-ão, coisas que, hoje, parecem-lhes ainda insuperáveis.
Isso não se faz de um dia para o outro.

Então, estamos bem conscientes de que fazê-los viver a Unidade, tal como nós o fazemos, vai levá-los
necessariamente a tomadas de Consciência cada vez mais importantes e desafios cada vez mais importantes,

quer isso seja em suas vidas familiares, afetivas, profissionais ou relacionais, simplesmente.

Mas vocês são obrigados a passar por aí, não temos outras soluções.



***

 

Questão: em caso de agressão física ou verbal, qual é a atitude concreta a ter para permanecer na
Luz?

Agora, não reagir.
Bem amado, se se manifestar a você, e para você, uma agressão, quer seja física, verbal ou outra, é que há

necessariamente em você a falha que permitiu isso.
Senão, isso jamais aconteceria.

Convém, portanto, não lançar a pedra ao outro, nem a si mesmo, aliás, mas bem mais aceitar que o princípio de
ressonância e de atração atuou.

Porque, a partir do momento em que penetrar nos mundos da Unidade, depois das primeiras fases de
reajustamento, obviamente, você vai entrar sob a influência da Lei da Unidade que é sincronia, abundância,

Fluidez e evidência.

Mas até lá, obviamente, você vai se encontrar confrontado a coisas que vão tentar trazê-lo de volta à dualidade
e fazê-lo sair da Luz.
A armadilha está aí.

Convém bem compreender que o que se manifesta a você nas primeiras etapas e nas primeiras fases de
contato com a Luz Unitária são apenas as representações das suas próprias falhas interiores ligadas à ausência

de transparência, num plano ou outro.

***

 

Questão: isso significa então que convém deixar-se «agredir» nesse caso?

Bem amada, compreenda bem que se você é agredida, é que há em você uma ressonância com relação à
agressão.

Isso não pode ser de outro modo.

Você atrai para você o que está reprimido no seu Interior ou que está inaparente, mas, entretanto, presente no
seu Interior.

Então, assim, fazer o jogo da reação manterá a dualidade e refará, deste modo, com que a agressão vá se
manifestar novamente ainda. 

Você atrai para você o que você é, nada mais, nada menos.
Se você atrai flores, é que você está na Dimensão da flor.

Se você atrai agressão, é que há em você a agressão.
Não pode ser de outro modo nesse mundo dual.

***

 
Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, como o diz o Arcanjo Miguel, caras Sementes de Estrelas, eu vou abandoná-los.
Vou deixá-los na sua Luz, no seu Estado de Ser.

Vocês irão observar, progressivamente e ao passar dos meses (e isso já é uma constante para muitos de
vocês), que os contatos com os nossos planos serão cada vez mais facilitados.

Mesmo se alguns não puderem estabelecer-se na durabilidade, por enquanto, eles serão encorajamentos para
muitos de vocês, assim como o disse, há dois anos, o Arcanjo Jofiel que anunciou, naquele momento, o

reencontro com o Anjo Guardião.

Muitos de vocês o vivem sob forma de fulgurância, em um momento ou outro.
O importante é esse primeiro contato.

Uma vez estabelecido o primeiro contato, vocês têm um tempo, que é o seu tempo, para aceder ao contato



permanente.

Então, não fiquem desencorajados, tentem avançar o máximo possível com relação à influência da Luz e da
Vibração em vocês.

Progressivamente e à medida que vocês aceitarem esta influência da Luz Unitária em vocês, a sua Vida irá
mudar completamente,

Obviamente, eu não posso prometer-lhes um tapete de rosas, mas, entretanto, isso será frequentemente um
tapete de rosas.

Eu lhes transmito todo o Amor do Conclave Arcangélico e lhes digo até muito breve. 

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -
“Cabe a você mesmo descobrir o que o faz Vibrar e o que lhe permite elevar-se e se tornar

mais leve.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100130_-_OMA.mp3

Bem caros amigos, estou extremamente contente e me alegro de reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e vamos proceder como de hábito, ou seja,

em uma troca de questões e respostas, que é o meu modo habitual de proceder com vocês. 
Então, caros amigos, vamos.

***

Questão: onde estão as tribulações da Terra, nesse momento?

De qual ponto de vista? 
Se é do nosso, do seu, ou aquele daqueles que resistem? 

Porque, obviamente, não são de forma alguma a mesma visão, não é?, você compreendeu.
Então, começando por nós, o que vemos é que tudo segue o seu ritmo e tudo segue um plano que está

perfeitamente estabelecido pela Luz e que segue uma rota que está perfeitamente em harmonia com nossas
esperanças (eu emprego a palavra esperança) as mais loucas com relação à humanidade e com relação aos

inúmeros seres humanos que iam poder viver esses processos mágicos de saída da matriz, não é?
Então, agora, do seu ponto de vista, você, que segue todos esses trabalhos maravilhosos conosco, com vocês

e que lhes permite aceder a esses estados específicos, podemos dizer que alguns de vocês bem que
gostariam de ver o final. 

Nós também.
Mas, entretanto, é preciso que sigamos um certo processo. 

Eu creio que, assim como o Arcanjo MIGUEL e talvez o porta-voz SRI AUROBINDO falaram em outros
momentos, é preciso que nos ajustemos, gradativamente.

É uma operação delicada, delicada não para o estabelecimento da Luz, mas para fazer de modo com que
muitos, um máximo de seres humanos, possa aceder, com esse corpo de 3ª Dimensão, à nova Dimensão.

Então, nós ali vamos por pequenos toques. 
E agora, com relação a todos aqueles que ainda estão nas forças de resistência, nas forças da dualidade, que
não estão ainda realmente do lado da Luz, é evidente que isso não pareça bom para eles, pois muitas coisas
que estavam ligadas ao poder estão desabando por toda parte sobre o planeta e eles compreenderam que

não podem contar com seus amigos lá em cima (é uma expressão), mas não podem contar também com a
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humanidade como contavam antes.
Assim, o balanço da Terra é muito positivo. 

Nós nos dirigimos para o que é anunciado desde sempre e esperamos sempre ir cada vez mais rápido, mas
também cada vez melhor, com relação a tudo isso.

*

Questão: o que é dos lugares que são reputados como tendo um papel específico no futuro?

Então, caro amigo, existem muitos lugares neste planeta que têm um papel a desempenhar. 
Mas os lugares não são nada sem os seres humanos que ali estão. 

Isso é extremamente importante.
Vocês tiveram, em muitos momentos da História da humanidade, lugares que eram, como dizer, consagrados e

elevados no plano Vibratório e que foram, de algum modo, rebaixados pelos humanos que estavam sobre o
lugar que desnaturaram completamente, eu diria, a natureza dos lugares e a função dos lugares. Isso vocês

vivem por toda parte.
Isso existe na França, como existe em outros países. 

Então, agora, sabemos e observamos lá de cima que há lugares onde se desenvolvem polos de interesses
(vamos chamar assim) que atraem humanos como lugares potencialmente mágicos que vão fazer o trabalho no

seu lugar.
 Mas nenhum lugar fará o trabalho por você.

De nada serve ir a um lugar para esperar encontrar o despertar. 
O despertar e a transformação estão no Interior, unicamente.

E o que nós podemos censurar de alguns lugares que observamos, é que os seres vêm, atraídos pelos
discursos, atraídos pelos livros, atraídos pelas Vibrações e se estabelecem em regiões sem, no entanto, viver

o nível Vibratório necessário.
Então, não é preciso dormir nos lugares, sejam eles quais forem, isso é muito importante.

Agora, existem muitos lugares. 
Mas existem lugares assim, consagrados, ou ditos consagrados, no leste da França, no extremo leste. 

Existem também na Bélgica e na Alemanha. 
Em todos os países observamos esta recrudescência de agitação através de lugares mágicos ou de lugares

esotéricos que tiveram funções, ou que se pensava terem funções. 
Eu diria que isso não deve mais atraí-los assim.

O mais importante é que vocês vivam no Interior. 
E sem o Interior, sem a Luz Interior, todo o resto estritamente de nada serve.

Então, agora, sobre as funções históricas, a virem ou passadas, não me compete revelar-lhes o teor e a
veracidade dos lugares de que falou. 

Compete a cada um fazer a sua própria experiência. 
Pois, se eu disser que é preciso ir ver a energia lá, vocês compreendem bem que haverá ainda mais pessoas

que vão querer vir, ou, ao contrário, partir desse lugar, se eu disser que é falso. 
Portanto, isso nada quer dizer.

Cabe a vocês fazerem a sua ideia e a sua própria opinião, sabendo que tudo isso, em última análise, não é
muito importante, a partir do momento em que vocês penetram no seu Estado de Ser e vivem estados de

Consciência que nada mais têm a ver com os papeis ou missões desta 3ª Dimensão. 
Portanto, é preciso relativizar.

*

Questão: por que nos sentimos atraídos por tal lugar ou por tal pessoa?

Então, caro amigo, a resposta será bem geral. 
Não é preciso procurar resposta histórica, cármica ou futura. 

Há ressonância.
Você pode encontrar essas ressonâncias através de lugares e de pessoas. 

Se tomarmos o exemplo das pessoas, há hoje seres que se colocam a vibrar frente a um outro ser humano e
imediatamente eles intervém dizendo: «que coisa, é uma alma irmã», «que coisa, é algo de muito potente,

eu tenho algo a construir».
É preciso prestar muita atenção, pois vocês estão abertos, hoje. 

Abertos à Vibração, isso quer dizer também serem capazes de sentir Vibrações, como chamados com relação
a lugares, com relação a pessoas, ou, ao contrário, como repulsas, o que vem a ser o mesmo.

É preciso ficar muito atento para não tirar conclusões com relação a um fenômeno que você viveu.
Imaginem, por exemplo, que eu vá ou que vocês vão, em um outro lugar, lá onde apareceu, eu não sei quem,



onde há um Santo que está enterrado, por exemplo, e que vocês sentem uma Vibração. 
Vocês sabem que está ligada ao Santo. 

Jamais irá lhes ocorrer para irem se instalar lá, por se sentirem atraídos pela Vibração.
É necessário fazer exatamente a mesma coisa com os lugares porque, mesmo se a experiência vivida for

completamente autêntica e verídica, não significa necessariamente o que você acredita. 
Ela firma, sobretudo, um princípio de atração que vai colocá-los na Vibração com algo que, efetivamente, se

refere a vocês.
Mas prestem extrema atenção para, como vocês dizem, não exagerarem com relação a isso. 

Contentem-se de viver as informações que chegam sobre lugares ou pessoas, mas não construam castelos,
como vocês dizem, na Espanha (castelos no ar, sonhos), com isso.

Por que esta percepção Vibratória se desenvolve cada vez mais e o que acontece? 
Basta que vocês tenham um lugar Vibratório, que qualquer um fale ou escreva, para vocês terem um conjunto
de seres humanos que chegam a esses lugares e que dizem sentir algo muito forte ou muito positivo, o que
será completamente verdadeiro, mas, entretanto, as consequências de tudo o que acontece no ser humano

são apenas castelos na Espanha, isso, é preciso bem compreender.
Se você for atraído para um lugar, vá. 

Mas se você for atraído para um lugar porque alguém falou ou porque você leu algo, atenção aos castelos na
Espanha.

O importante é o seu ser Interior, não é o lugar que você vai encontrar.
As forças Arcangélicas intervêm efetivamente nos lugares de agrupamento, nos lugares onde haverá

probabilidade, eu digo, sim, probabilidade de reuniões de Consciências humanas, quando chegar a hora. 
Mas tudo isso, por enquanto, são apenas projeções.

Por exemplo, há vinte anos, o meu antecessor preparou um lugar que devia ser um lugar de agrupamento
essencial da humanidade, e, em particular, para a Europa do Oeste. 

Esse lugar foi preparado há muito tempo. 
E esse lugar, como dizemos, capotou.

Isso é importante? 
Perdemos algo? 

O Homem perdeu algo? 
Não, nós o substituímos, obviamente.

Portanto, é preciso ficar, não circunspecto, é preciso estar aberto, mas atenção para não construir coisas que
não existem. Isso é muito importante, para os lugares, para as pessoas e para as situações. Castelo na

Espanha, em francês, lhes diz trocar «bexigas por lanternas».
*

Questão: qual é a origem e o significado do raio dourado, do raio azul?

A Luz é Vibração. 
A Luz é Vibral. 

A Luz contém todas as cores visíveis e invisíveis.
Existe, nesta Luz Unitária, uma série de especificações. 

Houve um exemplo, no ano passado, com a energia do Ultravioleta. 
Houve um outro exemplo, anterior, com a energia do Espírito Santo ou da Shakti. 

E há um outro exemplo com a Luz e a Vibração da FONTE.
Todas as três reunidas reconstituem um valor Unitário da Luz. 

Mas cada Luz e cada Vibração (ou cada comprimento de onda, se preferirem, da Luz) vai trazer uma
característica específica.

O Ultravioleta, isso quer dizer para vocês que está além do violeta. 
E além do violeta, o que há? 

Há os raios X, e antes há os raios gama. 
Os raios gama são os raios que são enviados para vocês pela FONTE, por Alcyone, e que são retransmitidos
por nós mesmos, a fim de desencadear as mutações necessárias no seu DNA e na sua estrutura biológica.

Os raios X estão em outro nível, muito mais rápido, no nível Vibratório e de frequência, que vão induzir
transformações que eu qualificaria de finais. 

Entre esses raios X e a luz visível existem alguns qualificativos.
Por exemplo, a Luz Azul não é o azul que vocês veem com os seus olhos, exceto em certas circunstâncias

específicas quando as Portas das Estrelas se abrem, e nesse caso é diferente. 
Mas a Luz Azul tem um impacto específico. 

A Luz Azul corresponde à Luz do Espírito Santo, que é azul.
A Luz Dourada, ou o Raio Dourado, corresponde à reunificação da Luz Branca e da Luz Ultravioleta, no seu
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Coração, que dá então essas irradiações de cor dourada que vocês chamam de 'Presença a vocês mesmos'
ou de Estado de Ser, ou também de Fogo do Coração.

*

Questão: por que não vimos os acontecimentos que você anunciou?

É toda a diferença entre o que nós vemos, quando estamos encarnados ou quando estamos lá em cima, como
algo de certo, onde nós damos um tempo, que corresponde ao tempo Vibratório da descida do mundo das

emanações (em todo caso dos mundos mais elevados da sua matriz, até esta Dimensão).
Várias vezes, agora, há vários anos, eu disse que haveria ondas de frio gigantescas, que haveria também

tempestades.
Mas é preciso bem compreender que a humanidade está se reajustando. Vamos tomar um exemplo muito mais

recente que não se refere a fenômenos geoclimáticos nem geofísicos, mas que se refere ao sistema
econômico.

Todos nós havíamos dito, e o Arcanjo MIGUEL também, que, durante o período de desconstrução (que não
está terminado, eu lhes afirmo), haveria uma destruição total do sistema econômico e financeiro.

Isso é real e já chegou aos planos mais altos da matriz. 
Mas as resistências humanas e os medos humanos fazem com que esse sistema se perpetue, mesmo não

existindo mais.
O problema é que, aí, vocês tocam o domínio das crenças, nesse nível.

No nível geoclimático é um pouco diferente. 
Nós teríamos de longe preferido que as modificações geofísicas, tectônicas, ligadas ao cinturão de fogo do

Pacífico, aos vulcões, fossem mais estendidas no tempo.
Eu já falei, se as minhas lembranças forem boas, em dezembro de 2005, do cinturão de fogo do Pacífico. 

E o que observamos? 
Que esta ignição se faz e continua a se fazer, enquanto deveria ser feita muito mais rapidamente.

Entretanto, nós somos, e vocês são, obviamente, dependentes de diferentes resistências existentes na matriz,
com relação a isso. 

É a mesma coisa para o sistema econômico.
Mas quando nós lhes dizemos que algo chegou e que está chegando, mesmo se lhes dissermos que vai

chegar em tal momento, nós sabemos que vai talvez chegar em tal momento, mas isso pode ir até o final do
período determinado.

Por exemplo, para a desconstrução total do Arcanjo MIGUEL, lhes foi dito, me parece, no final do ano, que
vocês iriam assistir a uma recrudescência de fenômenos geofísicos.

Mas não esperem ver um sismo como aquele que ocorreu há pouco tempo, em todas as semanas. 
Sem isso, não haveria mais grande mundo sobre a Terra. 

Mas, entretanto, tudo isso está a caminho.
Então, é preciso compreender que o que nós lhes anunciamos é o que nós vemos nos planos mais altos da

matriz, e que chegou. 
Então, o sistema econômico chegou.

Agora, o tempo que isso leva para se manifestar sobre a Terra encontra uma série de resistências e de
crenças que são muito mais fortes do que pensávamos, simplesmente. Mas isso está a caminho para vocês. 

Não há qualquer meio de parar isso.
É como quando falamos das Ondas Galácticas que chegam a vocês. 

Nós sabemos que elas vão chegar. 
Sabemos que estão se banhando nisso. Sabemos também que esse fluxo de partículas vai crescer. 
Mas, em qual momento esse fluxo irá se tornar suficiente para permitir gerar o que deve ser gerado? 

Sabendo que esse fluxo de partículas é, primeiramente, ou canalizado, ou filtrado (isso depende dos períodos)
pelos Arcanjos, e em seguida por nós mesmos, antes de chegar até vocês. 

E vocês mesmos (o conjunto da humanidade, eu falo), vão filtrar isso também.
Dependendo dessas diferentes camadas sucessivas de penetração, os efeitos podem ser mais ou menos,

como dizer, deletérios, ou mais ou menos elásticos no tempo. 
Entretanto, há sempre uma noção de data limite.
É como a data limite de consumo, é parecido. 

O que podemos dizer, simplesmente, é que, paradoxalmente, a preparação interior dos humanos vai muito
mais rápido do que o que acontece no nível da matriz, ou seja, que há muito mais seres humanos despertos,

hoje, do que nós esperávamos.
Há muito mais seres humanos que vivem o Fogo do Coração do que nós esperávamos, desde ainda alguns

meses (ainda em setembro, para aqueles que se recordam, quando eu falei das vacinas).
Nós temos observado, realmente, um fenômeno interior que é bem real e imediato, mas que nem sempre se

acompanha necessariamente da desconstrução da matriz no ritmo em que o desejávamos.
Mas é preciso bem compreender que quanto mais nos demoramos, mais há um fenômeno de elasticidade que

http://i21.servimg.com/u/f21/09/01/82/49/flamme10.jpg


se estende, entre uma parte da Consciência daqueles que se abrem e a Consciência daqueles que resistem,
ou da matriz, ou seja, do conjunto de crenças que resistem. 

A um dado momento, o elástico vai voltar ou se soltar.
*

Questão: existem, no estrangeiro, canais tais como podemos ter aqui?

Perfeitamente. 
Há muitas pessoas que são canais, que expressam, por exemplo, os Arcanjos.

Há um, que é mais antigo, nos Estados Unidos, uma mulher que recebe, evidentemente, comunicações do
Arcanjo MIGUEL ou de outros Arcanjos.

Eu tenho que explicar, e creio que eu já disse, eu acho, que o Arcanjo ANAEL falou muito melhor do que eu,
porque se eu falar sobre isso, isso vai ser muito mais violento: é preciso bem compreender que os processos
de canalização correspondem a telefonemas dados ao redor do universo, desde a matriz, desde si mesmo, até

os planos mais elevados.
Cabe a você mesmo descobrir o que o faz Vibrar e o que lhe permite elevar-se e se tornar mais leve.

Portanto, não há que definir o que é verdade e o que é falso.
Agora, se vocês me perguntarem sobre a origem do plano, necessariamente do Supramental, eu diria que 90%

no mínimo de tudo o que é recebido não vem do Supramental.
O que não quer dizer que seja negativo. 

Jamais esqueçam que, mesmo no processo de canalização mais puro, nós nos servimos, evidentemente, ao
mesmo tempo de palavras da laringe da pessoa e também do seu cérebro e do seu coração.

Então, não se surpreendam de encontrar, necessariamente, toques da pessoa na encarnação, mas isso não é
sempre negativo. 

Obviamente, isso depende das qualidades de coração e das qualidades Vibratórias daquele que recebe. Isso
necessita também da permeabilidade de algumas estruturas energéticas.

Querer canalizar, sem ter ativado a Shakti e a Kundalini, volta a canalizar si mesmo, certamente.
Muitos seres consideram que as canalizações são apenas palavras. 

Eles vão ler as palavras e vão ver se isso as coloca em Vibração, é o seu sentir pessoal.
Vocês tiveram a prova, mais do que evidente com o Arcanjo MIGUEL que retransmitia as energias. 

E nós também, os 24 Croûtons (nota: a Assembleia dos 24 Anciões), quando nós enviamos energias, vocês as
sentiram, não é?, além das palavras.

É preciso sempre ir além das palavras, pois agradar com palavras é muito fácil.
Eu posso acariciá-los nos cabelos durante horas, sem qualquer energia e vocês vão acreditar que ela

aconteceu, porque sentiram que isso era bom para vocês.
Não é a mesma coisa do que viver energias sem palavras, como fazemos todas as noites com vocês (nota:

das 19h00 às 19h30 - hora francesa). 
Aí, vocês estão em um outro domínio que é um processo Vibratório em relação, desta vez, não mais a uma

canalização, dado que vocês se tornam vocês mesmos o canal desta energia, para todos os outros. 
Vocês compreendem isso.

Então, agora, há mensagens que vão acariciá-los nos cabelos e lhes dizer que vocês são seres sublimes,
seres de grande beleza. 

Haverá muitas pessoas que vão dizer isso. 
Haverá também muitas mensagens que vão lhes dizer que vai acontecer tal coisa, em tal dia, a tal hora. 

Eu não falo dos fenômenos Vibratórios que lhes retransmitimos, mas de um acontecimento, por exemplo.
Houve, nos anos anteriores, pessoas que anunciaram contatos com a Frota Intergaláctica, em um dia e em um

dado momento precisos, que jamais aconteceu, certamente. 
Então, naquele momento, pode-se colocar a questão, já que, eu lhes disse há pouco que mesmo eu, com

relação à economia ou às finanças, estava evidente que tudo ia desabar antes do inverno (verão, no hemisfério
sul), no entanto, continua aí. 

O que quer dizer que isso está suspenso.
Mas lembrem-se de que o importante não são as palavras. 

O importante não são as previsões. 
O importante é o trabalho Vibratório da Luz. 

E isso, vocês tiveram a demonstração, pelo Arcanjo MIGUEL, nas reuniões planetárias que ele organizou, de
que algo aconteceu, certamente.

*

Questão: a defasagem entre os anúncios dos acontecimentos e a sua realidade, para nós significa
que o desenrolar do tempo na nossa matriz é imprevisível, mesmo para vocês?

Completamente. 



Lembrem-se de que um ser vindo de Dimensões superiores, a partir do momento em que ele se aproximar
muito perto da matriz, ele é preso pela matriz e se encarna. 

E, encarnando-se, é obrigado a se reencarnar, ele não pode mais escapar da matriz, exceto em momentos
específicos da História da humanidade como agora (salvo muito grandes seres que se beneficiaram, eu diria,

de um suporte logístico considerável, como isso foi o caso de CRISTO).
Simplesmente, há alguns seres (dos quais eu tive a oportunidade de fazer parte na minha última vida, ou como
o Venerado SRI AUROBINDO) que alcançaram um nível Vibratório que estava no limite da matriz e, aqueles,
nós pudemos extraí-los, eles puderam ser extraídos e tomar parte nesta interface entre a matriz e os planos

Arcangélicos, que somos, nós, os 24 Croûtons.
*

Questão: isso está relacionado com o que Einstein desenvolveu sobre a curvatura do
espaço/tempo?

É a mesma coisa. 
Vocês estão em um tempo curvado. 

Em um tempo que foi fechado sobre ele mesmo, para cortar todo este sistema Solar da irradiação da FONTE,
o que foi perfeitamente obtido com êxito há 300.000 anos. 

E, a cada 50.000 anos, esse sistema retorna a um ponto de partida, que vocês chamam de precessão dos
equinócios.

A partir daquele momento, o sistema solar é submetido a um bombardeamento eletromagnético de raios gama.
Até agora, nós jamais pudemos fazer cessar essa curvatura do espaço/tempo. 

É o que estamos realizando desde o último verão (inverno, no hemisfério sul) com a ajuda dos Arcanjos e da
Confederação Intergaláctica que corresponde a todas essas Embarcações que estão em torno do Sol,

incluindo a embarcação de MARIA e aquela em que eu estou.
Tranquilizem-se, eu estou em uma Embarcação de Luz que nada tem a ver com ferragem. 

Mas há também embarcações de metal (de cristal e de metal inteligente, segundo VELGAN), em particular as
dos nossos irmãos Unificados da 3ª Dimensão de Vega que lograram êxito em romper a matriz em um ciclo

anterior e que estão, portanto, liberados da influência Arcôntica. 
Eles, entretanto, escolheram permanecer em um corpo dimensional de 3ª Dimensão, ou seja, à base de

carbono, mas Unificada, desta vez, o que foi o caso, para a maior parte de vocês, há mais de 300.000 anos.
Vocês estavam em um corpo de carbono, mas unificado. 

Então, nós dissemos (na época, eu não estava aí) que as Forças da Luz tiveram muita dificuldade para
dissolver esta matriz.

Até um momento preciso da História da humanidade, nós pensávamos que bastavam alguns «sacrifícios», dos
Seres de Luz que tomavam corpo nesta encarnação, para poder fazer desaparecer e dissolver a curvatura do

espaço/ tempo.
Ora, é necessário reconhecer que as forças Arcônticas são terrivelmente inteligentes e que conhecem

perfeitamente as regras da matriz e souberam perfeitamente jogar o jogo de fechá-los em suas próprias
crenças, modificando as suas estruturas cerebrais, no nível do DNA.

Nós fomos obrigados a esperar esse momento que vocês vivem agora, que assinala o final do ciclo de 52.000
anos, para poder dissolver, para esperar dissolver (o que está no caminho certo agora, dado que a Luz

ganhou), de maneira definitiva, esta matriz.
*

Questão: como o trabalho dos Arcontes pôde acontecer?

Porque, no início, o trabalho dos Arcontes foi liberado pela FONTE. 
Tratava-se de uma experiência ligada a uma experimentação específica.

Obviamente, naquele momento, os seres que estavam sobre a Terra se manifestaram junto à FONTE dizendo
que isso seria uma experiência horrível.

E a FONTE, e os Arcanjos, alguns Arcanjos, decidiram prosseguir a experiência. 
Outros não.

Houve uma espécie de, como vocês chamam isso na sua linguagem, uma cisão.
O problema é que, uma vez ocorrido o desvio Arcôntico, tornou-se extremamente difícil restabelecer as

coisas. 
E a mestria dos planos densos, pelos mestres Arcônticos, tornou a sua experiência muito dolorosa.

Mas esta experiência está resultando, e irá resultar em mais Luz. 
O problema desse mais Luz é que isso ocorreu na dependência de uma submissão, ou seja, de uma violação

da sua liberdade.
Substituíram a liberdade pelo livre arbítrio, dizendo ser uma nova liberdade: o Bem (havia o Bem), o Mal (havia

o Mal).
Ao passo que a Consciência, desprendida desta noção de materialidade, não conhece nem o Bem, nem o Mal,

não conhece senão a Luz e a Unidade.



E, portanto, nós percorremos, vocês percorreram, uma série de ciclos, que chega hoje ao seu término, apenas
agora. 

E esta experiência, originalmente, era livre, mas levou a privá-los da sua liberdade Dimensional.
*

Questão: é então normal ficar com raiva em relação a tudo isso?

Não, porque a raiva pertence à dualidade, mesmo sabendo que CRISTO sentiu raiva no pátio do templo e que
eu também senti raiva.

Mas, hoje, vocês estão em uma outra etapa. 
Dois mil anos não são 20 anos.

Hoje, vocês devem se pacificar pela Luz, sejam quais forem as coisas que necessitariam, em último caso, de
perder a paciência, pois, obviamente, os Arcontes e o que resta sobre a Terra têm apenas um objetivo, que é o

de desencadear reações.
Eles procuram, por todos os meios, desencadear reações. 

A guerra é uma reação, a violência é uma reação, porque a violência, a guerra (a reação, de maneira geral),
mantém a matriz.

Eles sabem, pertinentemente, que a matriz está afrouxada, separada, se preferirem. 
Eles procuram um meio de restabelecê-la, mas isso é impossível, porque esta matriz, para ser restabelecida
(além das crenças da humanidade que já começa a delas se liberar), há também as manipulações ligadas às

forças dos três envelopes de que já falei: ionosfera, magnetosfera, heliosfera.
Esta curvatura do espaço/tempo tornou-se possível pelas embarcações Arcônticas de ferragem magnética que

o curvaram, devido ao seu tamanho.
 Mas elas foram expulsas durante o verão (inverno, no hemisfério sul). 

Portanto, eles não podem mais curvar de novo o espaço/tempo. 
E nós, nós descurvamos do nosso lado, agora, tranquilamente e contando com as reações da humanidade.

*

Questão: os Arcontes poderiam recomeçar a curvar em outros sistemas?

Mas, caro amigo, eles já curvaram em mais de 80 universos, isso é já enorme.
 Mas acabou. 

É o fim final agora.
A qualidade da irradiação da FONTE, reunida com o Conclave Arcangélico, reunida com METATRON, o

príncipe dos Arcanjos, modificou a qualidade da irradiação que não torna mais possível, agora, para esses
seres, poderem curvar o espaço /tempo do mesmo modo. Isso terminou.

*

Questão: e sobre o fundamento de Darwinismo, do Criacionismo?

O Darwinismo é uma grande farsa da qual, aliás, se servem os Arcontes, a sacrossanta evolução.
O ser humano descende do macaco, certamente. 

E eu, eu descendo de coqueiros. 
Não foi nada disso. Isso é qualquer coisa. 

É algo destinado a fechá-los em uma visão materialista, evolucionista, mas na matéria e em nenhum outro lugar.
Quanto ao Criacionismo, não é exatamente assim que isso deve se apresentar. 

Mas isso nos levaria demasiadamente muito longe.
Simplesmente retenham que Darwin e Darwinismo são os mesmos lados do Criacionismo. 

São os dois lados de uma mesma peça, é uma peça teatral que lhes foi vendida pelos Arcontes.
Por outro lado, que incorporaram a sua alma e uma parte do seu Espírito em meio ao corpo de macacos, isso é

completamente verdadeiro. 
A estrutura humana foi criada e preparada há muito tempo. 

Há mais de 20 milhões de anos, os primeiros geneticistas de Sírius, os grandes Delfins acobreados que
andavam no ar, chegaram sobre a Terra para preparar a Vida.

Preparar a Vida necessitava de depositar, em meio a este planeta, matrizes cristalinas. 
Essas matrizes cristalinas deviam gerar os cristais que são os esboços de vida, que serviriam, por sua vez, de

matriz para a organização biológica em estrutura de carbono.
Lá de cima, a Divina MARIA, a sua Mãe, de todos vocês e a nossa Mãe, veio com um contingente, desta vez,

de mulheres (não havia homens, hem?, como dizia o outro, não é por acaso: as mulheres são criadoras).
Essas criadoras vieram propor aos Espíritos multidimensionais, de múltiplas origens, para tomar posse de um

corpo biológico, mas sem ficar prisioneiro desse corpo biológico, ou seja, que havia a possibilidade de não
cortar a multidimensionalidade.



Esta experiência aconteceu em um número considerável de Universos, porque a FONTE a autorizou, porque
MARIA a autorizou, e a permitiu, e a criou.

E havia a possibilidade de ir entre as Dimensões mais elevadas, até esta Dimensão mais densa, em total
liberdade, e experimentar a matéria de carbono.

Em seguida, um série de civilizações se desenvolveu. 
Hoje, vocês diriam multiétnicas, eu diria multicósmicas, pois havia seres que vinham um pouco de toda parte.

Havia diferentes formas que estavam ligadas ao que vocês chamam, vocês aqui, de animais, mas é ainda uma
ironia criada pelos Arcontes que lhes fizeram representar os animais que são, de fato, os seres mais evoluídos

da humanidade (não os animais que vocês veem, mas a forma do rosto deles, por exemplo).
Quando há um rosto de tal raça de animal, vocês pensam que é um animal. Isso é uma comédia lúgubre dos
Arcontes que fizeram criar, de algum modo, essas formas animais, para gozarem, assim, desses seres que

vieram de outros lugares.
Mas isso foi há várias centenas de milhares de anos. 

Aí, os Arcontes fecharam e curvaram o espaço/tempo e os fecharam, ou seja, privaram-nos da sua capacidade
para reencontrar a sua liberdade. 

E eles substituíram a liberdade pelo livre arbítrio, ou seja, pelo combate entre o Bem e o Mal. 
Esse combate Bem/Mal foi ilustrado durante mais de 300.000 anos.

Foi necessário o sacrifício de CRISTO (que dissolveu, de algum modo, a ação/reação e substitui pela ação da
Graça), e foram necessários 2.000 anos para que isso chegasse até hoje, ou seja, para que o ser humano, a

humanidade, despertasse.
Portanto, vejam vocês, é algo que é do domínio do épico, não é ?

É verdade que o mais difícil, eu creio (mesmo para o humano que quer se liberar das manipulações, das
crenças, das religiões, de tudo o que o subjuga), o problema é que nem todos estão conscientes, longe disso,

de que tudo o que vocês vivem aqui não é verdade, de que tudo isso é uma falsificação da Criação.
E os Arcontes lhes disseram que eram os Deuses Criadores, obviamente.

 Eles os fizeram crer que foram eles que os criaram, que criaram vocês, e que criaram esta Dimensão, o que é
totalmente falso.

Então, há algo que está além: o interesse, se vocês quiserem, de se apresentar como Criador, é que se pode
desempenhar ao mesmo tempo os dois papéis, ao mesmo tempo Deus e o Diabo, dado que é a mesma

entidade.
 Toda vez, se ganha. 

E é o que fizeram os Arcontes.
Agora, as coisas são diferentes. 

Nós chegamos a um extremo onde, pelo acesso ao Estado de Ser, que vocês começam a viver em meio à sua
personalidade, vocês se dão conta de que tudo o que lhes contaram é um disparate, de que todas as religiões,

sem exceção, foram manipuladas, ou criadas, por alguns deles, pelos Arcontes, para mantê-los na
dependência, e nada mais.

A tal ponto que, hoje, muitos seres humanos sequer consideram que possa existir outra coisa, mesmo nos
mundos mais além. 

Olhem, por exemplo, a crença e a adesão da humanidade ao karma, à reencarnação. 
Fizeram-nos acreditar que era o objetivo, reencarnar-se sem parar, para não ter mais que se reencarnar. 

Isso é uma grande farsa.
Tudo o que existe na superfície desta Terra, mesmo o que é bonito (por exemplo, a natureza, a beleza humana,

a música), são apenas falsificações da verdadeira Luz.
Vocês estão em um mundo, como dizem os orientais, de ilusão total. 

O problema é que vocês aderiram de tal modo a esta ilusão que, por isso, vocês estão persuadidos de que é a
única Verdade que existe.

E, ainda por cima, há os modelos que vocês construíram. 
Então, há os seres humanos que acreditam que têm um karma. 

E efetivamente, acreditando nisso, eles ficam submetidos a esse karma. 
Enquanto você acreditar nisso, isso lhe é submetido. 

E, durante esse tempo, aqueles que representam os Arcontes sobre a Terra, desde muito tempo,
compreenderam que não havia qualquer karma, exceto aquele em que se crê.

E é por isso que eles podem fazer o Mal sem jamais serem punidos. 
E eles não poderão ser punidos, por isso.

E vocês, durante esse tempo, acreditam que se fizerem o Bem, vocês vão colher o Bem. 
É maravilhoso, não é?

*

Questão: a música pode ser igualmente «falsificada», mesmo se fizermos referência a um músico
tal como Johann Sebastian Bach ?



Existiram muitos músicos que estavam ligados ao que chamamos de Música das Esferas, ou seja, que está
além da matriz.

Entretanto, a partir do momento em que um som existe na superfície deste planeta, a partir do momento em
que vocês ouvem uma peça musical que os transporta, obviamente que os transporta, não é falso.

Mas se vocês aceitam o princípio de que tudo é falso nesse mundo, necessariamente é falso e falsificado,
mesmo as coisas mais belas.

Quando vocês alcançarem o Estado de Ser, vocês irão viver o que é a Música das Esferas. 
A Música das Esferas, ou Música Angélica, sequer tem a ver com os concertos de Brandenburgo, ou com as

fugas (estilo musical) como a Valquíria de Wagner.
Tudo isso é muito bonito, mas nada tem a ver com a Música das Esferas.

 Estritamente nada a ver. 
Entretanto, isso foi suporte Vibratório para vocês. 

E esses suportes Vibratórios permitiram-lhes, mesmo assim, lembrarem-se, em alguma parte, mesmo de
maneira subconsciente, da sua Dimensão da Eternidade, não é?

A música é feita para isso. 
A beleza da natureza também. 

Há, de qualquer modo, em tudo o que é falso e em tudo o que é desta ilusão, elementos que estão aí para
lembrá-los da sua Essência primordial. 

A música faz parte disso, falsificada ou não.
*

Não temos mais perguntas, agradecemos.
*

Então, caros amigos, eu vou lhes apresentar as minhas Bênçãos e retornar agora para preparar o nosso
trabalho com os Arcanjos, às 19h00 (hora francesa), não é?

E vou dar o lugar, junto a esse canal, para acompanhá-los de maneira mais direta, ao Venerado SRI
AUROBINDO. 

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve, e eu lhes agradeço por todas essas questões. 
Eu lhes dou todo o meu Amor. 

Até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article048c.html
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Caros irmãos e irmãs desta humanidade, nesta densidade.

Eu me apresento a vocês.

Eu sou, hoje, o que é convindo chamar um dos 24 Anciões, também denominados Lipikas Cármicos ou
Senhores do Carma.

Nós somos 24 Consciências que experimentaram e percorreram os caminhos da encarnação nesta densidade.

Hoje, o nosso papel é, mais que nunca, um papel de intermediário entre os diferentes tipos de Irradiação e de
Luz que chegam até vocês desde algumas dezenas de anos e que se encontram, hoje, a um ponto crucial

sobre o qual retornarei.

Nesta Assembléia de 24 Consciências, nós funcionamos de maneira unificada, de maneira a permitir-lhes
receber, ao mais exato e ao mais de acordo ao que vocês são, a qualidade de diversas Luzes que chegam até

vocês.

Historicamente, quando de minha última encarnação, fui Sri Aurobindo.

Para aqueles que não conheceram esta Consciência encarnada à época, eu exprimi e vivi a abordagem da luz
do Supramental, ou Luz da Fonte, retransmitida pelo Arcanjo Metatron, então em fase de abordagem, há mais

de meio século.

Fui, no plano histórico, o Bem Amado João, aquele que redigiu o livro doce à boca e amargo ao estômago
(nota: o Apocalipse de São João).

Hoje, eu sou um Melquizedeque (Melquizedeque do Ar), que intervém entre vocês, tanto Vibratoriamente
como por palavras que lhes permitirão o melhor possível se ajustarem, progressivamente e à medida do que
vem, com relação, justamente, ao que descrevi e experimentei quando de minha última vida e também como

São João.

***

Aqueles dentre vocês que seguiram, Vibratoriamente, pelas palavras e em Consciência, a irrupção da Energia
Arcangélica nesta densidade em que vocês estão, sabem e vivem uma preparação intensa para um reencontro

importante, no plano Vibratório.

Este reencontro é, antes de tudo, um reencontro com vocês mesmos em sua Dimensão Unificada.

Um reencontro com vocês mesmos além da separação, além dos véus da ilusão e além do que muitos de
vocês acreditam ainda saber que são.

Durante os Casamentos Celestiais, o Arcanjo Miguel lhes desvendou, de maneira Vibratória e em palavras, uma
verdade que, até o presente, havia sido encoberta e concernente ao que é convindo chamar esta matriz

aprisionante na qual vocês estão, hoje.
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Houve, certamente, coisas que foram conduzidas e trazidas para a superfície deste mundo para manter a ilusão
e as crenças, quaisquer que sejam, afastando-os sempre mais de sua Verdade essencial, da Unidade, como o

disse e como disse Miguel, de sua Dimensão de Sementes de Estrelas e de Mestres da Luz.

Progressivamente e à medida da densificação desta dimensão, inúmeras coisas foram esquecidas, perdidas e
transformadas.

Graças à preparação dos Arcanjos, graças à sua preparação, graças à influência de diferentes tipos de Luz
Vibral que penetram nesse sistema Solar, hoje, vocês estão na véspera de um mecanismo essencial que

assinala o seu retorno em meio à sua própria Unidade, denominada Estado de Ser.

Um certo número de obstáculos, que estavam ligados a esta matriz e mantidos por ela e pelos seres que a
mantém, estão hoje porosos e em vias de desaparecimento.

Esses termos, vocês os entendem cada vez mais, porque inúmeros seres humanos, hoje, tomam Consciência,
Vibratoriamente e em Verdade, do que eles são, além das armadilhas da personalidade e da encarnação.

Eu vim, de maneira um pouco mais presente – eu diria – desde o mês de dezembro, a fim de guiá-los e de
facilitar-lhes a passagem do mental ao Supramental, a passagem da personalidade ao Estado de Ser.

Essa passagem é uma reversão em todos os níveis e, como reversão se torna possível, ao nível da
Consciência coletiva, pela Radiância do Arcanjo Uriel, que prepara assim o retorno do Mestre da Luz, que

prepara assim o retorno a sua Dimensão Estelar.

***

Este período é ao mesmo tempo um período de Alegria interior, porque se trata de redescobertas com
autenticidade e este período pode também representar, com relação ao mundo exterior da matriz, uma causa

de sofrimento.

Convém então identificar, de maneira Vibratória e de maneira certa, os momentos em que vocês participam da
Existência e os momentos em que vocês participam da matriz.

Como o disse nosso Venerado Mestre Omraam Miguel Aïvanhov, vocês têm a Consciência entre dois polos.

Vocês navegam de um polo a outro e isso, efetivamente, pode se tornar fatigante, tanto para sua Consciência
como para seu corpo.

É portanto necessário identificar, perfeitamente observar os momentos em que vocês vivem no Estado de Ser,
dos momentos em que vivem separados.

Inúmeros de vocês começam a perceber as diferenças, em todos os níveis.

Hoje, e cada vez mais, desde a chegada de 17 de janeiro e até 17 de fevereiro de seu ano, lhes é possível se
ligar a esta energia específica que chamei, em minha vida, deSupramental que é, de fato, a reunião das três

qualidades Vibratórias ligadas a Consciências específicas que são a Luz da Fonte e a Consciência da Fonte, a
Luz do Espírito Santo e a Consciência do Espírito Santo e, finalmente, a Luz e a Consciência do Ultravioleta,

irradiada pelo Arcanjo Miguel e o conjunto dos Arcanjos.

Esses três níveis Vibratórios da Luz Vibral estão em curso de reunificação.

E nós então lhes propusemos de reunirem-se todos juntos às 19h até 19 :30h (hora francesa – 16 às 16 :30h
no horário de verão Brasília), a fim de permitirem-se experimentar, em sua Consciência, a Luz de Ouro, a fim de

permitirem-se experimentar, de maneira mais convincente, o Estado de Ser.

Muitos de vocês aí chegaram, mesmo nesses corpos de personalidade.

O momento em que vocês chegam se traduz por um basculamento ou uma reversão que inúmeros de vocês
começam a observar, que assinala a passagem da Consciência comum à Consciência Supramental.

***

Acontece um certo número de mecanismos Vibratórios e energéticos extremamente potentes quando do seu



acesso em meio a esse corpo, ao Estado de Ser.

Há o desaparecimento e dissolução do sinal exterior da Consciência, aquela se recentrando no interior e em
seguida ao nível do Coração.

O acesso ao Supramental assinala, efetivamente, um desaparecimento progressivo e que se torna total, dos
sinais exteriores da Consciência encarnada e encarnante, a fim de fazê-los penetrar o Templo interior e a

Dimensão do Coração.

Esta experiência, que vocês têm a possibilidade de repetir, cada dia, conosco (porque nós o fazemos com
vocês, assim como os Arcanjos o fazem) a fim de gerar um campo de Consciência unificada nesta Terra e

permitir, no momento oportuno que está muito próximo, dissolver o mais facilmente possível a matriz.

Vocês devem, progressivamente e à medida dos dias, semanas, que vão passar, afirmarem-se em seu interior,
afirmarem-se no seu Estado de Ser, deixar a personalidade, não desaparecer, mas se transcender pela

potência da Vibração da Luz.

Neste estado de Consciência específica em que vocês se juntam à Fonte e onde a Fonte se junta a vocês,
vocês se tornam capazes de exprimir e de viver interiormente expansões tais que elas os colocam em um

'estado de sideração' da Consciência antes de viver um estado de Alegria.

É este estado e esta Consciência que vocês devem conduzir progressivamente a uma Consciência total em
meio à Consciência comum.

Progressivamente e à medida em que esta Consciência Supramental tomar posse de sua Consciência comum,
as zonas de Sombra existentes em todo humano, em vocês, serão reveladas, esclarecidas e trascendidas.

Ainda é necessário aceitá-lo.

Ainda é necessário não mais jogar os jogos da personalidade.

Esses jogos da personalidade que conhecemos todos, por tê-los experimentado em diferentes níveis.

O primeiro, com certeza, é o medo, porque a personalidade não existe senão pelo medo e, segundo, ela existe
apenas pelo poder que quer se exprimir, sempre e ainda, no exterior e sobre os outros.

***

No Estado de Ser, não há qualquer falta inerente à personalidade, porque tudo é completo e tudo é luminoso.

Sair do Estado de Ser pode fazer sofrer.

Esses vai-e-vem serão cada vez mais importantes dentro de algumas semanas.

Isso não é para colocá-los em guarda mas, bem mais, para ensiná-los a reparar os momentos e os instantes
em que vocês estão no Estado de Ser e os momentos ou os instantes em que vocês estão na personalidade.

Competir-lhes-á então, individualmente, deixar trabalhar em vocês a inteligência da Luz, a fim de que ela lave os
seus Mantos e permita-lhes aceder à Unidade.

E lembrem-se desta frase importante e, oh, quanta atualidade: «ninguém pode servir dois Mestres ao
mesmo tempo e ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança».

Viver no instante, cessar toda crítica de si e dos outros.

Manifestar a Alegria, manifestar a Paz, não será uma vã palavra, qualquer que seja a desordem do mundo e,
obviamente, assinará o reencontro, coletivo, do Supramental com a matriz.

Esse choque, porque esse será um, deverá ser amortizado, e é aí que o seu trabalho se tornará essencial,
vocês que foram capazes de se instalar, mesmo de maneira transitória, nesses espaços unificados do Estado

de Ser.

***

Quando dizemos – quer seja eu ou outros – que contamos com vocês, isso é Verdade.



Do mesmo modo que vocês podem contar conosco, mas nós jamais faremos o trabalho no seu lugar;
compete-lhes e incumbe-lhes fazer desaparecer as zonas de Sombra, mas vocês não poderão jamais fazê-las

desaparecer por sua vontade própria, mas unicamente pela Inteligência da Luz.

Então, convém-lhes cultivar o estabelecimento em vocês e o florescimento desta Inteligência da Luz que virá, a
seu turno, desalojar e transcender o que deve ser.

Não há alternativa.

Se decidirem engajar nesse caminho, devem abandonar sua própria vontade, para a vontade da Luz.
Devem seguir em suas vidas as linhas de menor resistência e se comportar com humor igual àquele em que

vivem nesses momentos, porque, se o que vivem no Interior não se traduz no exterior, isso não corresponde a
nada e é uma ilusão a mais.

Assim, o estabelecimento em vocês do Fogo do Coração, depois da fusão das Coroas Radiantes da cabeça e
do Coração, permite-lhes viver esta ignição do Fogo do Coração, esse Fogo que não queima, esse Fogo que

não consome, mas esse Fogo que purifica e que desperta em vocês a Vibração do fogo primordial.

É isso que deve nascer e crescer em seus espaços interiores e, sobretudo, e com certeza, também, em seus
espaços exteriores.

Vocês, que estão neste caminho, não vão necessariamente ter momentos fáceis permanentemente.
Progressivamente e à medida em que a Luz eclode em vocês, ela encontra as necessárias resistências da

matriz que virão colidir, por vezes, o que vocês são.

Vocês não têm que se preocupar com o que pode intervir, independentemente desses momentos.

***

Quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores de confrontação ou de resistência, vocês terão sempre em
vocês, não que se opor, mas manifestar esta Alegria interior.

Esta Alegria interior virá à extremidade, sem qualquer dificuldade, pela graça da Luz, de todas suas
dificuldades, quaisquer que sejam.

Compete-lhes, nesse nível, desenvolver a confiança, não a confiança em sua personalidade mas, bem mais, a
confiança no Estado de Ser e na potência da Luz e em seu trabalho de restauração porque, efetivamente,

vocês entram muito em breve na restauração do que vocês são e do que vocês esqueceram, a maior parte de
vocês.

O Supramental é uma Luz branca brilhante.

Ela é trazida, sobretudo, pelo Arcanjo Metatron.

Ela vem, obviamente, da própria Fonte e deve penetrar nas suas estruturas.

O Fogo do Coração é a garantia do alinhamento com a Fonte e com a Luz do Supramental.

Quando chegar a hora – e em todos os momentos da sua vida exterior, na espera – esse Fogo do Coração
deve guiar os seus atos, o seu olhar, os seus comportamentos e as suas ações.

Vocês devem assegurar, em vocês, esta Luz, manifestá-la cada vez mais frequentemente, quaisquer que
sejam as provas e quaisquer que sejam as resistências, em suas vidas exteriores.

De nada serve lutar exteriormente; é bem mais útil desvendar e revelar esta Luz e permiti-la manifestar-se em
sua vida.

Sua vida então tormar-se-á simples, fácil, evidência, fluidez e sincronicidade.

Então, se é você que, por sua vontade pessoal, age, sua vida tornar-se-á resistência, provas e sofrimento.

Isso, entendam bem, é unicamente de vocês e unicamente da sua consciência e de ninguém mais.

Vocês devem, hoje, como foi dito, pela graça do Supramental e pela graça da Fonte, reencontrar a sua
soberania.



Ser soberano é não mais ser soberano de nenhum outro; isso se chama Liberdade, para vocês e,
sobretudo, para os outros, todos aqueles aos quais vocês se sentem superiores ou submissos,
todos aqueles que estabeleceram com vocês relações a título da personalidade, quer isso sejam

laços denominados afetivos, quer isso sejam laços amigáveis ou profissionais.

Em meio a todos esses laços, vocês devem se desamarrar.

Em todas essas relações, vocês devem manifestar a sua própria soberania e, do mesmo modo, deixar a
soberania ao outro, porque ele é a mesma Luz que vocês, quer ele saiba ou não.

***

O Supramental é um estado de Consciência que os liga ao Estado de Ser e ao Fogo do Coração.

O Supramental que vocês podem experimentar e, para alguns, viver de maneira mais profunda, eu
diria, tem a particularidade de colocá-los na Alegria.

Como dizemos, nós, os orientais, isso se chama o Samadhi, os Samadhis.

Neste estado em que nenhuma resistência existe, o Fogo do Coração floresce, a Luz eclode e, naquele
momento, as resistências exteriores não são mais resistências, porque são superadas e transcendidas pela

Luz que vocês emitem, pela Luz que voltaram a ser.

Vocês devem tomar o hábito de observar os momentos em que estão neste estado de Unidade e de Vibração
e aqueles em que estão separados e divididos, daqueles em que recaem, ao nível da personalidade, nas

energias da dualidade e nas energias do sofrimento.

O Supramental é um presente feito para a humanidade que deve lhes permitir reencontrar,
verdadeiramente, a sua Essência e o que ela é, o que é a título individual e no conjunto da

humanidade.

Vocês estão nesses momentos que são esperados desde mais de 50.000 anos pelos seres que cuidam de
vocês e que os acompanharam, mesmo se vocês não têm consciência, para evitar que se apagasse,

definitivamente, a sua parcela de Eternidade, a fim de que no momento vindo – e vocês estão nesse momento
– reste em vocês suficiente Luz de modo que a alma e o Espírito se revelem em seu esplendor e beleza.

O ancião Mestre dos Melquisedeques, vindo desde o seu sistema Solar de origem, contribuiu, pelos planos
que instaurou, quando da Criação da Atlântida, na preparação desse momento no qual vocês estão hoje.

Existem múltiplas formas de Consciência que, hoje, estão em observação, ou em ação, nesta Terra.

Existem múltiplas civilizações Intergalácticas inclinando-se hoje sobre vocês para observar o que o
Espírito humano, o que o Espírito da Verdade, em vocês, é capaz de fazer, pela Graça da Luz.

E, quaisquer que sejam as ações dessas entidades de Consciência, quer sejam Luz ou mais sombras, elas
não colocarão jamais em causa as suas escolhas, e o que vocês são interiormente porque a Luz é toda

potência e ela não presta contas a ninguém.

Isso corresponde, totalmente, na Humanidade, à descoberta de um certo número de conceitos que, até o
presente, haviam sido violados, quer sejam denominados ética, integridade, honestidade e soberania.

Não ousamos mais empregar a palavra Amor porque cada ser humano, na sua personalidade, tem uma
concepção bem deformada do que é o Amor.

Entretanto, a Luz Vibral, em sua ação, e em vocês, permitirá colocar em evidência, em sua vida externa, o
princípio de atração e de sincronia que jogará a pleno.

O que vocês têm medo, acontecerá.
O que vocês fizerem sofrer ao outro, lhes sofrerá.

Mas, tudo isso, Cristo já disse.

O Mestre de Luz pronunciou ao seu modo quando percorreu seus passos sobre o solo desta Terra.

***



Hoje, é uma revolução de Consciência, porque a Luz não se dirige à sua personalidade, a Luz se dirige ao seu
Estado de Ser.

Ela se dirige ao que é primordial em vocês e não ao que é efêmero, e não ao que divide e separa, como a
personalidade.

O Supramental é uma aventura que vocês vão viver, e que vocês começam a viver em tempos extremamente
reduzidos, nos quais vocês entraram diretamente.

O alarido do mundo, além mesmo da desconstrução engajada pelo Arcanjo Miguel, o alarido da Humanidade
dissociada, vai se tornar ensurdecedor.

Vocês não poderão se opor, mas poderão manifestar a única força possível, que é a Alegria interior.

Toda vontade de se opor a esse ruído os fará, de maneira inegável, penetrar e agir nesse ruído e, portanto,
afastá-los do Estado de Ser.

O que precisamos, hoje, com vocês, é de Seres em pé, alinhados e Unificados.

Seres bons, cuja vontade pessoal se apaga, face à vontade da Luz.

Seres vivos, conscientes, mesmo de maneira parcial, da sua origem estelar e Luminosa.

Seres conscientes que estão longe de serem somente esse corpo ou essas funções biológicas.

Seres que se comprometem a ir para a sua Unidade.

O sentido do Serviço situa-se, hoje, nesse nível.

O Séva yoga existe apenas através da Graça do Bakti yoga, ou seja, do Serviço.

Mas esse Bakti yoga, atenção, compreendamos bem, não está ligado ao humanismo da personalidade que
quer desempenhar o papel de salvador.

Está muito mais no sentido do Serviço, o mais nobre, que é aquele de manifestar, para com cada um de seus
irmãos e irmãs, a Alegria do seu ser Unitário reencontrado.

Aí está o Serviço.

O resto não seria senão uma máscara que visa lhes dar boa Consciência na dualidade bem/mal, mas não os
faz participar de nenhum modo da Undiade.

Servir, é tornar-se luminoso.

Servir, é integrar a soberania e integrar o Supramental na sua Vida.

Não há melhor modo de servir a Fonte e não há, não mais, melhor modo de servir ao outro e, também, de se
servirem a vocês mesmos.

A Luz é abundância, a matriz é restrição, qualquer que seja a beleza preservada nesses mundos dissociados,
elas têm, hoje, elas também, em meio aos diferentes reinos vegetal, animal, necessidade de reencontrar a sua

reconexão com a Verdade e a Unidade.

Aí está, caros irmãos e irmãs, o que queria começar como troca com vocês.

Então, obviamente, se agora existirem perguntas, questões, quero, hoje, dialogar com vocês e trocar com
relação a esse Supramental, com relação ao seu Estado de Ser.

***

Questão: o que você chama de sideração da Consciência?

Bem amada, chamo de sideração da Consciência o momento muito preciso em que a Consciência passa da



personalidade ao Estado de Ser.

Há como um fenômeno de basculamento, de reversão, de «switch», empregando uma palavra inglesa: passa-
se de um estado a outro.

A passagem deste estado a um outro estado é precedido, de maneira imediata, por uma sideração da
Consciência que corresponderia a um obscurecimento total da Consciência, como um fenômeno de

adormecimento, mas que não o é completamente porque, em um caso, você naufraga na inconsciência e, no
outro caso, você vai para a supraconsciência.

E o momento, também, ao nível do corpo, onde mais nenhuma percepção chega.

Posição das mãos, posição dos braços, mesmo a percepção da energia parece se diluir na eternidade.

Naquele momento, o processo de «switch» pode intervir.

***

Questão: O que chama de reversão?

A reversão é um conceito muito fácil de compreender mesmo nesta personalidade.

Vocês estão numa matriz aprisionante, falsificada e virada, onde a Luz é invertida, onde a Luz se projeta, pela
opacidade, em um corpo, da Sombra.

O fenômeno de reversão é o que acompanha a passagem de um estado de Consciência a outro.

Quando vocês nascem, nascem de cabeça para baixo e se voltam, progressivamente e ao passar dos anos,
para andar sobre os seus pés.

O processo de reversão está inscrito em meio mesmo à sua estrutura biológica a base de carbono.

A passagem de uma dimensão a uma outra efetua-se sempre por esse processo de reversão.

A reversão sendo precedida pela Consciência de sideração que eu acabo de descrever na questão anterior.

A Passagem de uma Dimensão a um outro estado Dimensional necessita de uma fase de reversão.

Ao nível desta Dimensão em que vocês estão, a reversão é tripla.

Concerne a uma reversão alto/baixo, concerne a uma reversão esquerda/direita e a uma reversão
exterior/interior.

Será, finalmente, ilustrada pela reversão, em Gaia, da Consciência da Terra, do que vocês chamam de polos.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, irmãos e irmãs nesta densidade, estarei especialmente entre vocês, esta noite, no momento da efusão.

Entretanto, eu lhes proponho nos ligarmos todos juntos, alguns minutos, isso será o meu modo de lhes dizer
obrigado.

Eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia...
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MIGUEL – 14 de fevereiro de 2010

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem-vindos ao nosso encontro, Filhos da Luz, Sementes de estrela, filhos da Lei
do Um.

Hoje, venho a vocês para lhes anunciar e preparar, com vocês, a Realização da
quinta Etapa que vai manifestar, no seu dia 17 de Fevereiro, a passagem do Fogo
do Coração em meio à manifestação da sua densidade (ndr: em 17 de Fevereiro

às 12h00, hora francesa, no relógio) [às 09h00 da manhã, hora de Brasília,
horário de verão].

Neste dia, e à hora anunciada, vocês todos, neste planeta, que vivenciam e que
acompanham o Conclave Arcangélico, nós faremos pela primeira vez (nós,

Conclave, associado aos outros Arcanjos, independentemente deste Conclave)
nosso primeiro Círculo de Radiação diretamente centrado ao redor da Terra, além

de sua magnetosfera. 

Neste dia, nós vamos iniciar juntos, e vocês, e nós, a passagem do Fogo do
Coração em meio à manifestação da sua Dimensão.

Este momento é um momento que nós tanto esperamos e muito desejamos a
vocês, para que vocês encontrem sua liberdade, sua soberania e sua Unidade.

Bem Amados Filhos da Luz, chegou o momento de revelá-los.

Chegou o momento de despertá-los.

Chegou o momento, para o planeta que vocês carregam e que vocês suportam,
de se associar, ele também, à sua Dimensão de Eternidade.

Pela primeira vez desde tempos imemoriais (em termos Terrestres, remontando a
muitas centenas de milhares de anos), a aproximação dos mundos da Luz

unificada e das forças da Confederação Intergaláctica se faz possível.

Da mesma forma que nós, Conclave, estamos reunidos no nosso centro com as
Chaves que entregamos à Divina Maria, da mesma forma, nós, Conclave

Arcangélico, associados a cinco outros Arcanjos independentes da evolução do
seu universo local, iremos nos reunir da mesma maneira que vocês, seres
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humanos, serão reunidos na superfície deste planeta.

Juntos, nós vamos celebrar o retorno do Fogo, o retorno da Luz em meio ao seu
mundo que estava isolado.

Assim, nós poderemos, juntos, ultrapassar uma etapa importante, esta quinta
Etapa, que efetuará o que vocês poderão chamar, na sua linguagem, de Fogo

purificador, no seu corpo e no corpo planetário.

Nesse momento, a etapa de desconstrução que eu tinha iniciado há cerca de um
ano entrará em plena atividade e em plena manifestação.

Nesse dia, nós faremos juntos, Bem Amados, a junção.

A junção entre sua dimensão dissociada e os mundos unificados, de maneira
imutável e de maneira definitiva.

Desde o nascer do sol, no leste, até o anoitecer, no ponto mais ocidental do
planeta, estaremos realizando isso.

Nesse dia, as Chaves Metatrônicas vão penetrar não somente nos seus corpos,
não somente no Círculo de Fogo dos Anciãos, mas vão ser difundidas na

superfície deste planeta.

A Luz definitivamente ganhou.

Ela ganhou o direito de se manifestar nesta dimensão.

Ela ganhou o direito de preenchê-los, se for o seu desejo, com a Fonte da
Verdade, com a Fonte da Unidade, para comemorar sua reconexão e seu retorno

ao Estado de Ser.

Entretanto, isto não vai sinalizar, no momento, o final desta dimensão, mas sim o
início de uma aventura que lhes permitirá, se almejarem e desejarem, viver as

primícias e os fundamentos de uma nova vida e de uma nova Consciência.

***

Bem digam os momentos, como nós bem dizemos, que vocês vão viver.

Esta preparação se fará da forma usual que vocês realizam, todas às noites [todas
às tardes], às 19h00, hora francesa [às 16h00, hora de Brasília, horário de verão].

Será solicitado a vocês nesse dia, no momento em que desejarem, e se possível
no momento da minha intervenção neste canal, de se colocarem na postura que
lhes é conhecida, que lhes foi comunicado (ndr: explicado, com um esquema, no

protocolo “reunificação das radiações no Templo Interior” que vocês vão
encontrar na coluna “protocolos para praticar” de nosso site).

Durante este período, e durante o período preciso de minha vinda, e também à
noite [à tarde], às 19h00, hora francesa [às 16h00, hora de Brasília, horário de
verão], simplesmente nesta postura e neste acolhimento, repetir de novo – mas
repetir de forma interior e silenciosa, desta vez – as cinco Chaves Metatrônicas,

as cinco sílabas sagradas [OD-ER-IM-IS-AL] para fazer a Terra vibrar em
uníssono com a Vibração do Conclave, com a Vibração Mariana, com a Vibração
dos Lipikas Kármicos (os 24 Anciãos) e com a Vibração de todas as Forças da
Confederação Intergaláctica que estão agora concentradas diante do seu Sol.

Na verdade, chegou o momento da Revelação da Unidade, da Revelação da
Fonte e da Revelação de que vocês nunca estiveram sozinhos em meio à Criação.

Vários Seres Humanos, hoje, vivem as primícias de seus encontros e de seus
contatos.

Vários Seres Humanos vivem o Fogo do Coração ou suas primícias.

Esta alquimia é uma alquimia do Fogo.

O Fogo é o elemento da Luz que permite revelar a Luz, que permite autenticá-la e
manifestá-la, quaisquer que sejam as dimensões.

Agora, o Fogo retorna a esta Dimensão.



Agora, o Fogo é ativado neste planeta.

Hoje, e no dia 17, vocês vão constatar os efeitos em seu Ser Interior, em sua
Consciência e em seu universo manifestado nesta Dimensão.

Bem Amadas Crianças da Luz, nós nos regozijamos de lhes encontrar, em meio ao
seu reencontro, ao seu Estado de Ser e à sua Dimensão de Eternidade.

Bem Amados Mestres da Luz, assim que designados por mim há algum tempo,
vocês vão demonstrar, e vocês vão mostrar aos olhos da humanidade e aos olhos

daqueles que ainda não acordaram ou se revelaram, o que é a Dimensão do
Fogo, a Dimensão da soberania e a dimensão da autenticidade.

Isto é para breve.

***

Nós pedimos para vocês se prepararem para esse período.

Tentar, tanto quanto possível, limitar as necessidades de ingestão de alimentos,
de estímulo visual, de leitura, para que possam penetrar ainda mais

profundamente em seu Estado Interior, em sua Eternidade, em sua Verdade.

Vocês estão agora realmente na alvorada de uma nova Vida, de uma nova
Consciência, de uma nova Verdade, bem mais próxima da Verdade Unitária, da

Verdade da Fonte.

A Fonte vem a vocês.

Desde o tempo em que os Arcanjos estão reunidos em Conclave, desde o tempo
em que a Confederação Intergaláctica se prepara para este momento, desde o
tempo em que vocês mesmos se prepararam para este instante (não somente
após o início das Núpcias Celestes, mas para alguns de vocês desde vários

milênios, até mesmo dezenas de milênios), vocês vão enfim vivenciar o porquê
vocês vieram nesse período e nesses momentos a esta Terra.

A matriz aprisionadora que até agora ocultou todas as manifestações da Luz está
em via de ser definitivamente dissolvida.

As três camadas, ou três matrizes de aprisionamento, nas quais vocês estiveram
detidos, não têm mais razão de existir, não têm mais razão de impedi-los de atingir

seu objetivo.

Assim, nós nos rejubilamos, com vocês, deste próximo encontro que solicitamos
para que se preparem no seu Templo Interior, no seu Silêncio Interior com o

máximo de recolhimento, para vivê-lo com máxima eficácia, a pureza, a purificação
e a Santidade.

***

Todos vocês são chamados, sem exceção, para viver a Presença da Unidade, a
Presença da Santidade e a Presença da Verdade.

Nesta tríplice Presença se manifestando em sua Consciência, nesse dia e nos
dias subsequentes, mais do que nunca vocês não poderão enganar ninguém,

porque vocês serão vocês mesmos e vocês perceberão o outro tal como ele é, e
não como ele diz ou como ele se apresenta.

Vocês irão se tornar cada vez mais transparentes, e isso vocês vão constatar.

Transparentes a vocês mesmos, transparentes ao mundo e transparentes à Luz.

Isto se chama a claridade da Luz e o brilho Cristalino ou Adamantino da Luz.

É isso, Bem Amados Filhos do Um, que vocês são chamados a viver no dia 17 de
Fevereiro.

Esta quinta Etapa significa também a purificação do que o deve ser na matéria, na
sua matéria, na sua personalidade, assim como na matriz.

Isto assinala, como eu disse, o término do período de desconstrução, o término,
enfim, do que devia ser cumprido e que será cumprido antes que eu ceda meu



lugar ao Arcanjo Metatron e ao Arcanjo Uriel, e antes que a Divina Maria faça o
seu Anúncio a vocês.

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Verdade, eu lhes peço então
que se mantenham próximos a este momento único que viveremos juntos, vocês

conosco, e nós com vocês.

A partir da zero hora do dia 17 de Fevereiro (ndr: hora francesa, no relógio), nós,
Arcanjos, vamos circundar a totalidade da magnetosfera terrestre para iniciar, não

mais os momentos privilegiados de descida da Luz, mas sim a encarnação e a
ancoragem da Luz nesta dimensão.

Assim, tudo o que não é Luz, tudo o que é resistência à Luz, em vocês e em seu
exterior, deve se desmoronar e desaparecer.

Não há alternativa.

Não há solução a não ser viver a Verdade do Coração e viver na simplicidade do
Coração.

***

Vocês têm um sinal e um testemunho e uma garantia de sua autenticidade, nos
atos cotidianos de sua vida, nos comportamentos cotidianos de sua vida e em

cada respiração nesta dimensão, que é a dimensão do Coração.

Como vocês sabem, vários Seres Humanos, por causa do planeta, começaram a
sentir este Fogo, a vivê-lo e a manifestá-lo.

Resta agora estabelecê-lo em todas as suas estruturas físicas e sutis e
estabelecê-lo, como o faremos juntos, no dia 17 de Fevereiro, não mais

simplesmente ancorando (como vocês têm feito até agora), mas bem mais como
um acontecimento real, tangível, concreto e palpável da Luz nesta Dimensão.

Esse momento será um momento único como a Terra nunca vivenciou em 300.000
anos.

Assim, nós os esperamos em um número cada vez maior.

Assim, nós os esperamos cada vez mais em Alegria, quaisquer que sejam as
circunstâncias de suas desconstruções interiores e exteriores, quaisquer que
sejam as zonas de resistência inevitáveis que vão se manifestar, mesmo com

aqueles que vivenciaram o Fogo do Coração.

Nós lhes pedimos para não lutar.

Nós lhes pedimos para acolher a Luz e o Fogo, porque somente o Fogo será
capaz e estará em condição de dissolver, em vocês, as zonas de resistência.

Qualquer ato de vontade própria, qualquer ato que os distanciem da Luz, não irá
permitir solucionar e dissolver o que o deve ser.

Vocês devem demonstrar, como lhes foi dito pelo Arcanjo Anael, a cerca de um
ano, o mais total abandono à Luz e à Inteligência da Luz.

Somente nesta infalibilidade da Luz é que vocês vão encontrar os espaços de
resolução necessários ao que atrapalha, ainda hoje, seu caminho para a Luz e

para a Unidade.

A quinta Etapa sinaliza o início do Fogo nesta densidade, e não mais apenas em
seu Coração, e não mais apenas no Coração da Terra, mas sim à Revelação do

Fogo, da Verdade do Fogo e da eficiência do Fogo nesta dimensão.

Não combatam.

Aceitem a Luz e aceitem o Fogo.

Ele irá transmutá-los, purificá-los e prepará-los à imagem da Fonte, à imagem do
Amor e à imagem da Verdade.

Eis a mensagem que eu tinha que lhes transmitir para esta preparação.

Assim, durante os primeiros minutos de minha vinda, em posição de acolhimento,



mãos de cada lado do peito, e de maneira silenciosa, vocês vão repetir as sílabas
sagradas que permitirão a ativação em vocês, ainda mais, da Coroa Radiante do

Coração, em meio ao espaço delimitado de seu Coração, para que o canto
sagrado e a Luz sagrada do Fogo se revelem em todo seu corpo, em todo o corpo

planetário, mas também em todas egrégoras e matrizes criadas nesta
Humanidade, revelando o choque da Luz e o fim inexorável da Sombra.

 
***

Bem Amados Mestres da Luz e Bem Amados Filhos da Luz, se há, entre vocês
aqui presentes, perguntas quanto à organização desse processo, eu gostarei de

conversar com vocês.

Entretanto, saibam que durante minha vinda neste canal, no dia 17 de Fevereiro,
na hora anunciada, eu me expressarei de novo para lhes dar outros elementos
correspondentes ao que terão que viver entre 17 de Fevereiro e 17 de Março.

Esses elementos serão conselhos muito mais práticos para ajudá-los na
compreensão, e de maneira intuitiva, nos níveis onde não há mais resistência, nos
níveis de seu Ser onde se encontra a Alegria eterna, nos níveis de seu Ser onde

se encontra a Moradia da Paz Suprema.

Bem Amados Filhos da Luz, eu finalizo por hoje.

Se, contudo, existirem dúvidas em relação a este processo, eu quero, sim, tentar
fornecer esclarecimento adicional.

Eu os abençoo pelo que vocês são.

Eu os abençoo pelo que vocês fazem.

Eu os abençoo pelo que vocês transmitem.

Eu os abençoo pelo esforço que têm feito e eu os abençoo, ainda mais, pelo
esforço que terão que fazer para nos encontrarmos na Verdade e na Luz. 

***

Pergunta: no encontro do dia 17, nós devemos repetir as sílabas sagradas
interiormente durante toda a duração da intervenção?

Como eu disse, os primeiros sete minutos serão amplamente suficientes para
começar o processo do nosso encontro e do encontro da Terra com a Radiação

Arcangélica.

Eu afirmo também que, a partir desta noite [desta tarde], no momento da
irradiação do período das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de

Brasília, horário de verão], alguns dentre vocês vão sentir as primícias do que
será seu cotidiano a partir do dia 17 de Fevereiro.

***

Pergunta: o que se entende por limitar a visão, para se preparar?

A preparação que vocês vão realizar durante esses três dias [dois dias] permitirá
que acolham e aproveitem ao máximo o trabalho da Luz e do Fogo, nesta

densidade.

Há, aí, um processo de redução Vibratória.

Para alguns de vocês, isto pode ser a natureza.

Para outros, isto pode ser o isolamento.

Para outros, enfim, isto pode ser a meditação.

Mas, de maneira geral, evitem os sinais externos durante esses dias que os
separam do dia 17.

***



Pergunta: como fazer a melhor alimentação?

Para aqueles que desejarem, é ficar em jejum.

Para aqueles que quiserem, é ingerir líquido.

De uma forma ou de outra, cada um de acordo com suas possibilidades, restringir
o que é habitual a vocês como alimentos, para se prepararem da melhor forma

para isto que vem.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.
  

***

Bem Amados Filhos da Luz, nós vamos encerrar a minha intervenção com uma
Bênção comum.

Eu digo a vocês, assim como o restante do Conclave, até à noite, às 19h00 [até à
tarde às 16h00] e principalmente até o dia 17.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz nesta Terra, presentes a este encontro que assinala a instalação, na magnetosfera, de
todo Conclave Arcangélico ao qual se juntaram cinco Arcanjos que não participam da evolução do seu Sistema Solar.

Juntos, nós iremos, por meio das Chaves Metatrônicas, conectar os mundos da Luz ao seu mundo, não mais apenas
no nível da sua Consciência, mas, muito mais, no nível da rede etérea e astral de toda Vida neste Sistema Solar.

O período que vamos inaugurar juntos, em alguns minutos, preparado desde a zero hora desta manhã, consiste em
dissolver e dissipar os véus da Ilusão que mantiveram vocês isolados da Luz nesta densidade.

Eu voltarei, após as fusões habituais, para explicar esta Etapa e o seu significado para o próximo mês, no dia 17 de
Março, e vocês e nós, na sexta Etapa em que resistências inerentes ao ser humano, a título individual ou coletivo

(resistências causadas por vocês ou pela evolução neste planeta), vão se deparar com os fenômenos de Consciência
para libertá-los, independentemente da sua vivência e da sua Consciência.

Dessa forma, o próximo mês, inaugurado hoje, sinaliza o período em meio à Consciência individual das últimas
dissoluções do ego, das últimas dissoluções dos obstáculos ao estabelecimento da Luz.

Como vocês sabem, o meu período de intervenção terminará logo, dentro de três meses.

Depois, vão ocorrer outros fenômenos importantes na história desta Humanidade.

Mas antes de prosseguir, se vocês desejarem, nós vamos nos conectar, juntos, à quinta Etapa, repetindo
silenciosamente as cinco Chaves Metatrônicas (ndr: OD – ER – IM - IS – AL, pronunciadas interiormente), e

posicionando suas mãos de cada lado do Coração.

... Efusão de energia ...

***

Bem Amados Filhos da Luz, assim, se estabelece agora a conexão Consciente e total.

ARCANJO MIGUEL - 17.02.2010 - 5ª Etapa das 'Núpcias Unitárias' - Autres
Dimensions
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Esta conexão vai tomar impulso e se exprimir com o passar dos dias.

Há, para este período que vão viver, algumas indicações, algumas precauções importantes em relação ao abandono
à Luz, ao desapego, à não resistência, à confiança e à fé.

Eu deixarei logo mais o porta-voz dos Melquizedeque, o Venerável Sri Aurobindo se expressar a vocês, às 18 horas –
hora francesa – para que comecem a vivenciar as primeiras Radiações da Energia das 19 horas [hora francesa], hoje,

nas melhores condições.

Quanto a mim, vou passar a vocês alguns princípios gerais: vocês estão próximos, extremamente próximos, do
período denominado Revelação.

Revelação interior e Revelação exterior.

Este início de Revelação vai ser acompanhado de manifestações interiores e exteriores na sua densidade.

Tudo o que deve ser desconstruído, em vocês e ao seu redor, sê-lo-á totalmente.

É nesse sentido que vocês devem revelar confiança, fé, segurança quanto ao seu Estado de Ser e ao seu destino
final.

Estabelece-se agora uma ponte.

Todas as irradiações Espírito Santo / Ultravioleta / Luz da Fonte estão à sua disposição para aumentar a sua
Consciência e o seu nível Vibratório, para que eliminem as últimas armadilhas do ego e da dissociação, em vocês e à

sua volta.

Eu não digo que este período será fácil, mas vocês serão fortalecidos pela Alegria, vocês serão apoiados pelas
Vibrações do Estado de Ser e pelas Vibrações da conexão de vocês conosco, e entre nós e vocês.

O Fogo do Coração ligado à alquimia das duas Coroas Radiantes vai se intensificar.

Alguns de vocês vão sentir este Fogo vibrante e palpitante em todo o seu corpo.

Vão surgir zonas de resistência em todo o corpo.

Elas não terão necessidade de atenção específica além do seu alinhamento e da sua Vibração.

A única forma de dissolver, em vocês e ao seu redor, o que o deve ser, é ir em direção ao que confere menor
resistência, facilidade, Fluidez.

Vários elementos opostos à Luz vivem seus momentos finais.

Não se deixem iludir.

Não se deixem levar por reações irrefletidas sobre isso.

Isto deve ser e deve estar completamente realizado para permitir, na Etapa de 17 de Março, o acolhimento, desta vez,
da Luz de Cristo, da Luz do Mestre da Luz em meio à sua densidade.

Ele estará presente, em Espírito e em Verdade, nesse momento.

Alguns de vocês terão capacidade de se comunicar, de alguma forma, com o Mestre da Luz.

Esta chegada se torna possível pelo seu trabalho e pelo nosso trabalho, conjuntos.

Novamente, em nome do Conclave e em nome dos cinco Arcanjos suplementares, nós lhes transmitimos Saudações,
Agradecimentos e Bênçãos.

Vocês irão colher em breve o fruto do seu trabalho, o fruto da sua esperança, o fruto da sua fé.

Resta passar por esta etapa difícil correspondente à depuração do ego, à depuração das suas emoções, mas em
total confiança na Luz.

Vocês, no nível da sua personalidade, nada podem fazer.

Apenas a irradiação do Espírito Santo, apenas a irradiação da Fonte, apenas a irradiação do Ultravioleta, só a sua
confiança e a sua fé vão permitir que elas atuem, pela Inteligência da Luz, nas suas estruturas.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no horário, no dia 17 de Março às 17 horas – hora francesa [14h00 – hora de Brasília,
horário de verão] – quando eu solicitarei a vocês, em todos os lugares sobre a Terra, para que me recebam na

mesma postura de hoje (ndr: ver o esquema abaixo, publicado na canalização de 17 de Janeiro último), repetindo
silenciosamente no seu Templo Interior a frase que vocês conhecem: “Eu acolho a Luz Crística, em Unidade e em

Verdade”.



 Isto vai permitir estabelecer a conexão, no seu Templo Interior, com o Mestre da Luz.

Aqui então, nós vamos permanecer juntos ainda alguns minutos para reforçar a conexão que será para vocês a
garantia de facilidade neste período.

Bem Amados Mestres da Luz, nós os acolhemos em nossos Reinos com benevolência.

É preciso que as agitações mentais e que as dúvidas da sua cabeça se tornem silentes.

Cabe a vocês cultivar este silêncio interior, conservar limpa a sua casa, para o retorno do Mestre da Luz no seu
âmago.

A qualidade Vibratória, a partir de hoje, vai corresponder ao que vocês perceberam, desde muitas semanas, ao nível
das Coroas Radiantes da cabeça e do Coração, não mais unicamente às 19 horas [hora francesa], nem às 18 horas

[hora francesa], como alguns sentiram, mas em todos os seus dias e as suas noites.

Façam bom proveito.

O Fogo é purificante.

A Luz é purificadora.

A Luz é eficaz.

Portanto, deixem-na atuar nas suas estruturas.

Eu lhes digo, quanto a mim, de novo, até 17 de Março às 17 horas [às 14h00 – hora de Brasília].

***

Vocês vão conversar com o porta-voz dos Lipikas Cármicos, às 18 horas, hoje, dando conselhos a vocês, em
diferentes níveis, permitindo que se alinhem ainda com mais habilidade à Vibração que, agora, se torna permanente,

em vocês e à sua volta.

Nossa Bênção, de nós, Conclave, hoje e dos cinco Arcanjos adicionais, é para nos alinharmos com vocês, como
vocês se alinham a nós, em meio às Sílabas Sagradas silenciosamente pronunciadas no seu Templo Interior.

Eu os abençoo.

Nós amamos vocês.

Nós saudamos vocês.

Nós os encorajamos.

************
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Eu Sou Sri Aurobindo.

Bem-amados irmãos e irmãs em encarnação recebam as Bênçãos e Saudações do conjunto dos 24 Melquisedeques.

Eu vim a vocês, hoje, como anunciou, há algumas horas, o Arcanjo Miguel.
Ele lhes, efetivamente, revelou a aproximação final do Supra Mental de sua dimensão, de sua Consciência e,

portanto, de suas Vidas.

Eu vim, então, para lhes dar, se vocês quiserem, alguns conselhos, alguns ensinamentos sobre a melhor forma, para
vocês, de aproveitar esta encarnação da Luz no seio de sua dimensão.

De minha vida e através de meus escritos, através principalmente da Yoga integral, eu tentei inicializar e iniciar aquilo
que viria a ocorrer com a humanidade e que, hoje, ocorreu.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, o período que os conduz deste dia até 17 de março é uma etapa em que os véus
da Ilusão deverão cair, em vocês e ao redor de vocês.

A construção do ser humano no seio desta densidade explica, de maneira muito lógica, que as revelações da Luz e a
encarnação da Luz Vibracional, no seio de sua Dimensão, passa e passará pelas fases de resistência.

No seio desta incrível expansão de sua Consciência, a personalidade deverá viver e eliminar certo número de
fenômenos de resistência, de bloqueios ligados às derradeiras sombras presentes em vocês.

Isto é fundamental, durante este período, que vocês se preparem ativamente para deixar a Luz Vibracional agir em
vocês, sem terem de pedir às forças e à vontade da personalidade, para dissolver aquilo que deve ser dissolvido em

vocês, a fim de lhes permitir uma melhor estabilização e uma melhor plenitude da Luz.
Esta re-conexão à Luz é uma etapa importante.

Já há dois meses, desde precisamente 8 de dezembro, nós preparamos com vocês, ativamente, a fusão da Coroa
Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração.

Hoje, a Vibração da Luz Supra Mental deve inundar amplamente o ambiente do seu Templo Interior, do seu peito, a
fim de se manifestar e de irradiar pelo conjunto das suas estruturas, pelo conjunto de suas funções, desmascarando

as zonas de sombra, as zonas não transparentes, as zonas que, portanto, precisam ser postas à Luz, ser reveladas, a
fim de se dissolverem.

Além dessa meia hora 19 - 19h30min (nota: hora francesa - Brasil: horário de verão 16 - 16h30min. A partir de 21/02,
fim do horário de verão: das 15 - 15h30 min), e como alguns entre vocês neste planeta perceberam, nós temos,

agora e já, há várias semanas, ultrapassado esse horário antecipando uma hora.

A partir de hoje, vocês têm a possibilidade de se banhar no Supra Mental, em permanência, a cada inspiração, a
qualquer segundo do seu tempo.

É-lhes então possível, hoje, bem mais facilmente do que nos dias em que eu vivi, realizar a Yoga integral que eu
chamaria, se vocês quiserem, de Yoga da Verdade.

A Yoga da Verdade consiste em acolher, sem julgamento, em total transparência e em toda claridade, o Supra Mental
no seio do seu Templo Interior e em deixá-lo irradiar no conjunto de suas estruturas. Estes momentos e este período
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são ideais para pacificar a esfera emocional, a esfera de suas mágoas, a esfera de suas resistências.

Vocês não precisam se preocupar sobre o que são essas resistências.
Vocês têm simplesmente que as observar, observá-las se manifestando, se condensando, se cristalizando e então,

finalmente, se dissolvendo.

Não é necessário, nem desejável, abordar essas zonas de Sombra sob uma abordagem psicológica ou elucidar a
causa.

Se ela vem à sua Consciência, acolha em observação.

Se não houver nada que venha à Consciência, não há nada para se procurar, seja o que for.

Não esqueçam que essas zonas de resistência e sofrimentos podem ressurgir de fato, simplesmente, do afluxo da Luz
no seio de suas estruturas.

A condensação, a pressão da Luz Vibracional do Supra Mental, no seio de sua Dimensão e de suas estruturas, é o
agente revelador e também o agente curador.

Eu vim então lhes comunicar, lhes ensinar, alguns meios simples de favorecer o trabalho de clarificação e dissolução
daquilo que deve ser dissolvido em vocês.

***

Além dos momentos privilegiados das 19 às 19h30min, vocês têm a possibilidade, ao seu ritmo e de acordo com seus
desejos, de se alinharem com a Luz do Supra Mental e de deixarem-na trabalhar em vocês.

Esses meios de favorecer este trabalho são extremamente simples, no seio da Yoga da Verdade.

Antes, algumas regras comportamentais que os aproximarão da Unidade e do Estado de Ser:

Nunca julguem.
Nunca falem sobre os outros.

Nunca condenem.
Amem acima de tudo.

Isto define as condições prévias de sua vigilância que deve permitir que o Fogo do Amor se manifeste até ao nível
celular.

Sendo respeitadas estas atitudes comportamentais, deve-se em seguida procurar os meios, não para dissipar, mas
para fazer circular o Fogo em vocês, já que é ele que dissolve as zonas de resistência e as zonas de Sombra, de

maneira natural.

A primeira coisa, muito simples de realizar, é a respiração consciente.
Esta respiração consciente não exige as técnicas do Pranayama.

Não exige as técnicas da respiração alternada.

Mas esta respiração deve ser uma respiração Consciente que quer dizer que a Consciência deve se centrar no fato
de respirar, sem procurar enraizar esta respiração no seio do seu Hara (*), sem procurar visualizar o que quer que

seja, mas, simplesmente, cadenciar sua respiração no influxo da Luz Supra Mental em vocês.

(*) nota: chacra hara, é o segundo chacra, tambem conhecido como chacra umbilical.

Estando conscientes de sua respiração, muito facilmente, no espaço de alguns minutos do seu tempo, vocês
perceberão que sua respiração cadencia a Vibração do Fogo em vocês.

Esta respiração não será nem profunda, nem superficial.
Ela será natural e realizada, se possível, com a boca entreaberta.

***

O segundo ensinamento da Yoga da Verdade refere-se, de um lado à posição das suas mãos que vocês realizam
durante a meia hora de 19 às 19h 30min, mas também a uma inclinação da cabeça para frente permitindo liberar uma

zona particular e posterior do Chakra da garganta e duas zonas importantes ao nível das carótidas - chamadas de
seios carotídeos ou Alta Major - que permitirá gerar, no seio do seu cérebro e no seio do seu Coração, um influxo da

Luz Vibracional.

Nos momentos de preocupação, nos momentos de sofrimento, nos momentos de agitação, vocês terão, por estas
duas simples técnicas, a capacidade de recuperar bem rápido a Luz.

Isto por sua vez será capaz de dissolver as zonas de tensão, as zonas de sofrimento, as zonas de agitação.

No seio desta pulsação da Vibração / Luz, vocês constatarão que a Vibração da Luz, em vocês, se torna mais rápida.

Um sentimento novo os invadirá então, muito rapidamente, permitindo assim a aproximação dos mundos de paz
suprema Shantinilaya e então os estados de Samadhi.

Isto será realizado na posição sentada, em que a posição da cabeça pode, o mais naturalmente possível, cair mais
para frente.

E vocês cadenciarão então as pulsações e as Vibrações da Luz, no seio de suas estruturas, ao elevar muito



ligeiramente a cabeça e então abaixar muito ligeiramente.

***

Vocês dispõem também de um elemento maior, no seio da natureza, que lhes permitirá alinhar a Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, unindo seu Coração com o Fogo da Terra, ao nível do seu sacro.

Este agente e este Vetor da circulação da Luz, em vocês, é a árvore.

A árvore é um vetor maior de alinhamento em vocês e de sua própria Revelação da Luz.
Ser-lhes-á suficiente, na hora de cristalizações importantes, encostarem-se a uma árvore.

Vocês podem também fazer em pensamento, enquanto pensam em uma árvore que vocês conhecem e que vocês já
se aproximaram.

Durante este período, o Fogo do Amor disparará, no seio do seu corpo, em sua totalidade, a Vibração pulsante de
natureza cálida e excitante, acompanhada de uma expansão da Consciência das esferas da beleza e das esferas da

Unidade.

Vocês não têm mais nada a procurar, mais nada a criar e mais nada a manifestar.

Conseguindo facilmente realizar esta Yoga da Verdade, vocês constatarão que as zonas de Sombra e as zonas
cristalizadas se dissolverão, sem dificuldade, com facilidade.

Então este é o trabalho da Luz, que lhes permitirá, durante este período, estar a salvo dos incômodos da dissolução
final da matriz e das forças astrais ainda presentes nesta Terra.

Muitos daqueles que vocês chamam de entidades, estarão presentes.

Eles não devem apavorá-los nem deixá-los agitados porque, nos princípios da Yoga da Verdade que eu vim lhes dar,
eles não terão qualquer peso em relação à Vibração do Fogo que anima vocês.

Habituem-se, o máximo que puderem, a contatar esta Vibração / Luz, a amplificá-la pela sua respiração e pela
posição da sua cabeça, pela natureza, e pela árvore.

E não se esqueçam de permanecer na benevolência, no Serviço, na neutralidade.

Assim, será realizada, em vocês, a Yoga da Verdade, que lhes permitirá chegarem às duas últimas Marchas
Micaélicas e revelar, em vocês, o Fogo da Terra e a união do Fogo da Terra ao Fogo do Coração e ao Fogo da

cabeça, realizando em vocês a unificação final ao seu Estado de Ser, obtendo, em vocês, uma estabilidade emocional
e mental nova, uma Alegria nova, um estado de clareza e de transparência forte, eu até diria, mais e mais forte, e

mais e mais intenso.

Caros irmãos e irmãs, não nada mais a fazer para realizar isto, na confiança à Luz e no respeito à benevolência.

***

A partir do momento em que vocês estabelecerem, em vocês, estas poucas regras simples, vocês constatarão, com
extrema facilidade, que vocês tocaram os domínios da Consciência que, muitos dentre vocês, nunca haviam tocado.

No seio desses campos de Consciência, vocês viverão a beleza, vocês viverão o desapego.

Vocês viverão, também o que o Arcanjo Uriel já os fez viver, a Presença em si mesma, a Presença no Estado de Ser.

Sua personalidade será transmutada.
Sua personalidade será purificada.

Vocês poderão então rumar com serenidade, com fé, com certeza, para as derradeiras Marchas do Arcanjo Miguel.

Vocês retribuirão, também, o Serviço à Terra e a seus irmãos e irmãs, ao elevarem, realmente e em Verdade, o nível
Vibratório da Terra.

Um único ser humano realizando, de maneira perfeita, a Yoga da Verdade, pode realmente elevar o nível Vibratório
da Terra, se transcender e transcender seus arredores.

Então, imaginem, vendo em que número vocês são neste planeta, se vocês realizarem isto, nas horas em que nós
temos o encontro, mas também nas horas que vocês estão consigo mesmos, o caminho da Humanidade se aliviará,

então, para uma transição possível, em suavidade.

Sejam quais forem as anomalias deste mundo que se extingue, o mundo novo nascerá, em vocês e ao redor de
vocês, sem sofrimento.

Cabe a vocês decidir, cabe a vocês pôr em funcionamento, cabe a vocês a realização.

Como sempre lhes temos, sem exceção, todos, dito, nós não podemos realizar o trabalho no seu lugar, nós podemos
somente lhes trazer certo número de energias e de qualidades da Consciência que lhes cabe fazerem suas e

manifestá-las no seio desta densidade.

Os momentos que vocês vivem, neste momento, são únicos na história da Humanidade.
Eles correspondem, por analogia, ao estabelecimento de uma nova era, uma era de ouro, como aquela que foi

iniciada na época da Criação da Atlântida, uma nova Consciência, uma nova Vibração, uma nova Luz.



Como Miguel lhes disse, realizando a Yoga da Verdade, vocês poderão manifestar, em vocês, a Presença e o contato
com o Mestre da Luz que se dirige agora para o seu Sistema Solar.

Vocês são extremamente numerosos os que esperam por estes momentos.
Estes momentos são efetivamente magníficos, mas eles demandam de sua parte um investimento, um trabalho.

Assim é a Yoga da Verdade.

Caros irmãos e irmãs em Humanidade e em encarnação, se vocês tiverem questões em relação a isto, eu quero
desenvolver aquilo que eu lhes disse.

***

Pergunta: A respiração que você descreveu é mais uma respiração pelo nariz?

O importante é a boca entreaberta. O ar passará por onde ele deve passar, em função das zonas de menor
resistência. Vocês não têm que dirigir essa respiração pelo nariz ou pela boca. Ela se estabelecerá onde ela deve se

estabelecer. O importante é a boca entreaberta.

***

Pergunta: Trata-se de respiração abdominal ou respiração superficial?

Eu bem disse, nem uma, nem outra. A respiração mais natural possível para vocês. Se sua respiração for mais
abdominal, deixe-a estabelecer-se ao nível abdominal. Se ela é mais superficial, deixe-a estabelecer-se ao nível

superficial. Vocês não têm que decidir neste processo, nem controlar, mas deixar que se faça o ritmo de inspirar e
expirar.

***

Pergunta: Quando se faz este movimento da cabeça, acima / abaixo, é normal sentir vertigem?

Faz parte do processo da Yoga da Verdade. Há, de fato, em alguns indivíduos, uma perda de referência espaço-
temporal do corpo, capaz de disparar uma pseudo-vertigem que assinala aquilo que se chama, em outros momentos,

a mudança de Consciência, o momento em que você passa de uma Consciência ordinária para uma Consciência
expandida. O momento em que você passa da Consciência da personalidade para a Consciência do Estado de Ser.

***

Pergunta: Qual deve ser a extensão desse movimento da cabeça?

Ele deve ser natural, como também, para a respiração. Como se você deixasse a cabeça cair para frente. E, num
dado momento, pela respiração natural, sua cabeça se elevará, de novo, num ritmo que lhe é mais apropriado, mas

que será, de qualquer forma, lento e não rápido.

***

Pergunta: Quando se sentir, durante esses instantes, uma grande dor nas costas, o que fazer?

Isto faz parte do processo. A árvore da Vida que é a sua coluna vertebral é o lugar pelo qual o Fogo circulará, de cima
para baixo e de baixo para cima, antes de se distribuir pelo conjunto do corpo, também para cima e para baixo. Basta

passar pela zona de percepção da dor que ela mesma se dissolverá, pela respiração.

***

Pergunta: Boca seca e sensação de sede estão ligadas ao mesmo processo?

Sim. O fogo necessita de um suprimento hídrico e eletrolítico importante. Vocês vão precisar, durante este período, de
minerais. Vocês vão precisar, durante este período, de líquidos, em quantidades significativas, a fim de permitir que o
Fogo, sob uma forma animada, mova-se para suas estruturas, penetre-as, transforme-as, para fornecer, de alguma

forma, ao Fogo do Amor e ao Fogo do Coração, o combustível necessário para a expansão.

***

Pergunta: Que tipo de minerais nós podemos tomar para nos ajudar neste processo?

A maioria dos minerais será absorvida sob forma natural. Alguns sucos de frutas ou de verduras são perfeitamente
indicados porque contêm vários desses minerais essenciais para a combustão e para o Fogo da Terra. Não é

necessário tomar produtos sintéticos. Fiquem com os produtos naturais como suco de tomate, suco de cenoura, suco
de uva, suco de maçã.

***



Pergunta: Você mencionou frutas vermelhas. É uma necessidade?

Sim.

***

Pergunta: A nível alimentar, é recomendável adotar uma alimentação mais leve, ou até líquida, ou períodos de
jejum?

Sua Consciência lhe informará isso. Em certos momentos, o Fogo necessitará de vocês um suprimento talvez mais
importante, e em outros momentos, o suprimento alimentar será bem menor porque vocês se sentirão satisfeitos bem
mais rápido, com muito menos alimentos. Aí, trata-se um negócio, eu diria, pessoal e pessoal e pessoal de cada um.

***

Pergunta: Você recomendou fazer este trabalho várias vezes por dia. Qual é a duração necessária e em que ritmo
deve ser feito?

Com a progressão da prática da Yoga da Verdade, vocês perceberão, a maioria normalmente, com estupefação, que
o tempo realmente não existe mais. Então, façam isto nos momentos em que vocês têm tempo. Façam quando

sentirem, quando existir um chamado da Luz próximo aos olhos, sentem-se, interiorizem-se e respirem. Alguns entre
vocês serão capazes de permanecer imersos neste Samadhi durante um dia inteiro. Outros iniciarão este processo
minuto por minuto. Façam de acordo com o seu desejo. Façam de acordo com a experiência de Consciência que

vocês têm enquanto praticam a Yoga da Verdade. Não existe uma regra formal. Deixem-se guiar, aí também, pela Luz
e pela Inteligência dela.

***

Pergunta: Qual é a posição das mãos?

É aquela que lhes permite acolher a Luz Crística na Unidade e na Verdade e aquela que lhes é pedida com o OD -
ER - IM - IS - AL. É a mesma postura que lhes foi dada por Miguel, na época da marcha anterior (nota: esta postura

está descrita na canalização de Miguel de 17 de janeiro e demonstrada na ilustração abaixo). Mas guardem bem que
em certo momento, quando a pulsação da Luz tornar-se intensa, o mais importante são a respiração e a Consciência

dessa respiração. É ela que ditará e conduzirá a experiência do Samadhi, a participação da cabeça, e também, o
ritmo de inspirar e expirar, as outras funções da respiração, mas mais ligadas à circulação do sangue e à circulação

da energia e da Consciência entre o sacro, o Coração e a cabeça.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros irmãos e irmãs em Humanidade, eu vou deixá-los, para voltar em breve, a fim de realizarmos, juntos,
essa primeira etapa, às 19 horas (Brasil - horário de verão 16 horas. A partir de 21/02 às 15 horas), quando vocês

terão a oportunidade de testar e de viver isto.

Recebam todo o meu Amor e todo o Amor do Conselho dos Melquisedeques.
Nós estamos com vocês e nós os amamos.

Até logo.

************
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~ O SUPRAMENTAL ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos, caras Irmãs nesta encarnação, recebam minhas homenagens e minhas saudações.

Eu intervenho especialmente como porta-voz da Ordem dos Melquizedeques, especialmente encarregado de zelar
pelo bom desenrolar da vinda do Supramental na sua densidade, coisa que inúmeros de nós, assim como os

Arcanjos, lhes explicaram e retransmitiram.

Hoje, bem amados humanos nesta densidade, o Supramental começa a fazer sentir, mesmo em suas estruturas
biológicas, o efeito do Supramental, chamado, em sua época, de ‘Onda de Luz Galáctica’.

Retransmitida desde o sol central da Fonte, desde Alcyone, esta Onda Galáctica tem efeitos que vocês observam,
agora, no nível dos elementos, tanto na estrutura da Terra, como em suas próprias estruturas.

A pressão das altas densidades de Luz que chegam até vocês tem por função, se o seu desejo aí corresponder, de
realizar em vocês o despertar da sua Verdade transcendente, além dos véus da sua encarnação, de fazê-los

reencontrar a sua Eternidade, o seu Estado de Ser, a sua Dimensão de Unidade.

A chegada da Onda Galáctica é, sem dúvida, o acontecimento mais importante desde várias dezenas de milhares
de anos que, infalivelmente, irá permitir a erupção da Luz, a erupção da Unidade, nesta Dimensão.

O efeito desta onda de Luz lhes foi longamente detalhado pelo próprio Arcanjo Miguel, progressivamente e durante os
Casamentos Celestes e essas Etapas [‘Núpcias Unitárias’], que resultam, ao final da intervenção do Arcanjo Miguel em
sua densidade, nas modificações essenciais do que vocês são, a fim de chegar o mais próximo possível do que vocês

são, na realidade.O caminho que vocês tomaram é um caminho para vocês.

Vocês não seguem ninguém, além de vocês mesmos, porque não há ninguém mais a seguir senão vocês mesmos.

A influência da Luz é fazer ressoar em vocês o seu Templo Interior, as suas Coroas Radiantes, a fim de despertar, em
suas estruturas, o que inúmeros de vocês percebem e sentem.

Esse Fogo do Coração, porque é dele que se trata, tem por vocação ser a chave do acesso à sua
multidimensionalidade.

Inúmeros de vocês exploram, cada um a seu modo, o acesso às dimensões do Estado de Ser, mesmo nesta
personalidade, como fora desta personalidade.

Inúmeros de vocês redescobrem espaços liberados de qualquer crença e de qualquer medo.

Assim, liberados das suas crenças, quaisquer que sejam, assim liberados dos seus medos e das suas últimas
cristalizações, vocês penetram e irão penetrar, cada dia mais, diante das esferas da Beleza, das esferas da Unidade

e das esferas da sua própria Verdade.
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***

Certamente, e como o Arcanjo Miguel lhes disse inúmeras vezes, existe, mesmo em sua dimensão falsificada, certo
número de ‘forças de resistência à Luz’.

Essas forças de resistência estiveram também presentes em vocês, e ainda o estão, para alguns de vocês, durante
essas últimas semanas do Arcanjo Miguel.

Essas forças de resistência, em vocês, como no exterior de vocês, não têm que ser apontadas, vocês não têm que
lhes dar atenção, porque a Inteligência da Luz, a Inteligência do Supramental, está mesmo dissolvendo o que deve

ser dissolvido.

Não coloquem resistência aí onde há resistência, em vocês ou no exterior de vocês.

Vão, bem ao contrário, para as linhas de menor resistência, para as linhas de facilidade e de evidência, porque a
Verdade é simples, e ela se situa unicamente nesses espaços de simplicidade, em seus espaços de menor

resistência, aí, onde pode se estabelecer a Alegria, a Verdade e a Unidade.

Em última análise, e quanto mais passarem os dias, vocês têm apenas que acolher, acolher e nada fazer, deixar
crescer a Luz, em vocês e ao seu redor.

O que deve se dissolver, irá se dissolver, totalmente.

Tudo o que não é do domínio da Luz está se dissolvendo.

Vocês paciente e valentemente prepararam o seu Templo Interior, alguns de vocês desde muito tempo, outros mais
recentemente, mas com ainda mais intensidade.

Hoje, inúmeros de vocês exploram facetas desconhecidas, desconhecidas da Vida porque mascaradas, até agora, na
sua densidade.

Somente alguns muito grandes neófitos, assim como vocês os nomeiam, puderam penetrar os espaços além da
matriz, além das Sete Mayas, além da Ilusão.

Penetrando as esferas da Eternidade, vocês sentem em vocês, e vocês vivem em vocês, a Luz e o seu Fogo.

Esse Fogo transforma, em vocês.

Ele forja o que deve ser forjado.

Ele queima o que deve sê-lo, a fim de revelar-lhes a vocês mesmos, a sua verdadeira Dimensão de Luz, antes que
fosse encoberta pelos véus do esquecimento nesta matriz dissociada.

***

Hoje, mais do que nunca, vocês devem ir para o Interior de vocês, como ao exterior de vocês, para uma libertação
total, firmando em vocês, como dimensão de Sementes de Estrelas, o final da divisão, do compartimentar, e da

separação.

De um ser fragmentado, vocês irão redescobrir, cada vez mais, pela ação do Fogo e da Luz, a sua dimensão
unificada.

O que reconhecer?

Além do aspecto Fogo, além do aspecto Vibratório e de Luz, isso é, para vocês, Alegria,Felicidade e Unidade.

Isso os livra e os libera totalmente das ‘cadeias condicionantes’, quer tenham por nome sociedade, educação, e
mesmo espiritualidade.

Vocês viveram em um mundo finito e vocês se descobrem infinitos.

Vocês viveram e adotaram as regras de um mundo limitado, e vocês se descobrem ilimitados.

Aí está a ação da Luz, aí está a ação do Fogo, aí está a ação do Supramental em suas estruturas sutis e, agora,
físicas.

Progressivamente e à medida do passar do tempo que se avança, vocês irão perceber os efeitos mais intensos, em
meio mesmo às suas células, à sua biologia, mas além disso, e sobretudo, no nível da sua Consciência, substituindo
os conceitos de limitação, os conceitos de obscuridade, por uma Consciência que penetra diretamente nas esferas da

ética, nas esferas da integridade, nas esferas da honestidade e nas esferas da beleza.

Nessas esferas Unitárias, a evidência da Luz, no desenrolar de suas vidas, aparecerá cada vez mais evidentemente,
cada vez mais incontestavelmente.

***



Existe, certamente, durante o que Miguel denominou esta 5ª Etapa e como eu especifiquei em 17 de fevereiro... Esta
Etapa é aquela que deve ver o aspecto de abertura e de descristalização da Luz no seu mundo, nas suas estruturas

bloqueadas, em vocês e no exterior de vocês.

Não se prendam ao que está partindo, porque o que está partindo é o velho.

Deixe vir a vocês o novo, deixem estabelecer-se em vocês a Verdade do Fogo, a Verdade da Luz.

O único trabalho a realizar é uma vigilância a cada instante a fim de não entrar em resistência, de uma maneira ou de
outra, para o estabelecimento da Luz no seu Templo Interior, permitindo assim preparar a vinda do Mestre da Luz no

seu espaço Interior.

Lembrem-se: vocês não têm ninguém mais a seguir além de vocês mesmos, mas, um você mesmo transfigurado no
seu Estado de Ser, transfigurado na Verdade, porque vocês são a Verdade.

Vocês são realmente a única Verdade.

Pouco a pouco, assim como vocês o observam, no seu Interior, como no exterior de vocês, as máscaras caem, as
falsificações aparecem publicamente, as manipulações se revelam.

O que pertence ao velho deve ceder o lugar ao que está vindo.

Vocês irão constatá-lo cada vez mais, em vocês, e no seu exterior.

Isso resume bem a imersão do Supramental na sua densidade, e o seu papel transfigurador, e o seu papel que
eleva.

Os níveis Vibratórios e os níveis de Luz – trata-se dos mesmos – que vocês irão viver, em vocês e no seu exterior,
não foram mais possíveis nesta densidade desde inúmeros ciclos de cinquenta mil anos.

A Luz, assim como o dissemos, ganhou, mas é preciso que esta Verdade no mais alto dos Céus se estabeleça em
meio à sua dimensão, e é isso que está em curso, e é isso que entra em manifestação.

Então, sim, quaisquer que sejam os riscos e os sofrimentos das suas vidas quotidianas nesta densidade,
congratulem-se porque a Luz será sempre mais importante do que os sofrimentos efêmeros, do que as interrogações

efêmeras, em meio à sua densidade.

Há, propriamente falando, um conceito de confiança e um conceito de fé a estabelecer cada vez mais firmemente, na
sua Consciência, a fim de participar, além dos Casamentos Celestes, da sua reintegração nas Dimensões Celestes
Unificadas e não dissociadas.Há muitas formas de Vida, hoje, ao redor do seu sistema solar e ao redor desta Terra.

Especialmente, os doze Arcanjos focalizando, em meio mesmo à sua magnetosfera, a Luz do Supramental.

Nós mesmos, os 24 Anciões, dentro de Embarcações de Luz de Dimensões Unificadas, estabilizamos e trabalhamos
nesse plano.

Numerosas forças de Luz que pertencem à Confederação chamada de Intergaláctica participam do seu novo
nascimento, certamente, não para fazer o trabalho no seu lugar, porque vocês sozinhos, ainda uma vez, podem

realizá-lo, mas mais para acolhê-los, mais para se prepararem para acolhê-los no seu novo nascimento, nas esferas
da Unidade.

Hoje, no seu Sol, nós literalmente liberamos as forças eletromagnéticas que os mantinham dependentes desta
dimensão, dependentes desses domínios limitados.

Alguns de vocês têm tanto o hábito de estarem presos nesta matriz que, apesar do Fogo do Coração que sentem e
vivem por momentos, não chegam ainda a deixar totalmente todas as crenças inerentes a esta Ilusão.

É o período, talvez, o mais delicado, mas, entretanto, o mais luminoso, que vocês estão realizando: aquele que irá
conduzi-los ao limiar de um novo dia onde a Luz irá irromper,permanente e totalmente, nesse mundo.

Isto está a caminho.

A conexão está no ponto de acontecer.

Alguns de vocês realizaram, agora, no interior de si mesmos, o que eu chamei de «switch» da Consciência,
permitindo-lhes passar da sua Consciência limitada para a sua Consciência Ilimitada, mais ou menos facilmente, mais

ou menos regularmente, e mais ou menos intensamente.

Mas, entretanto, esse «switch» está bem aí, pedindo apenas para estabelecer-se de maneira definitiva na sua
Consciência.

Esta Consciência, que se descobre novamente na sua Verdade, experimenta, portanto, alguns estados inéditos, indo
da Alegria a mais intensa até o sentimento da dissolução total.

Tudo isso, protegido pelas Vibrações que misturam a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração, em
um Fogo e uma Luz que abalam o conjunto das suas estruturas, a fim de estabelecer em vocês as fundações da sua

nova Vida, na sua nova identidade.

Tudo isso é realizado, neste momento, pela junção do Supramental no limite da sua magnetosfera.

É isso que vocês vivem agora.



É isso que vocês vivem agora.

Aí está a abordagem, com palavras simples, que, eu espero, irá completar o ensinamento da 5ª Etapa e a experiência
Vibratória da 5ª Etapa, tal como definido pelo Arcanjo Miguel.

Vocês são cada vez mais numerosos a seguir esse processo Vibratório, repartidos sobre o conjunto deste planeta.

Lembrem-se de que são vocês mesmos que devem seguir, antes de tudo, porque vocês são vocês mesmos, por
vocês mesmos, o Caminho, a Verdade e a Vida e ninguém pode sê-lo no seu lugar e fazê-los realizar isso, ser

o Caminho, ser a Verdade e ser a Vida, antes que o Mestre que pronunciou essas palavras, um dia, há dois mil anos,
realmente tenha retornado a vocês, a fim de celebrar a alquimia dos seus Casamentos Místicos, de vocês mesmos,

aqui embaixo, com vocês mesmos, no Estado de Ser.

Bem amados irmãos e irmãs, se vocês tiverem agora questões sobre o Supramental, se lhes faltar um esclarecimento
e se eu puder trazê-lo, então, eu o farei.

E eu os deixo então colocar-me as questões que desejarem.

***

Questão: o que você chama de «switch» da Consciência?

Cara Irmã, o que chamo de «switch» de Consciência é o momento em que a Consciência comum percebe o momento
em que ela passa na Consciência diferente, expandida e Unificada.

Esse «switch» manifesta-se por um aspecto Vibratório, por percepções, mas, antes de tudo, pela compreensão direta,
intuitiva, de que a Consciência passa de um modo de funcionamento linear para um modo de

funcionamento multidimensional.

Trata-se de um processo direto, vivido no nível da Consciência, quando ela observa o momento em que sai da
linearidade, tal como vocês conhecem, para entrar na multidimensionalidade ou na não linearidade.

***

Questão: para esse processo de «switch» existe um suporte no nível do corpo físico?

Cara Irmã, existiriam diferentes pontos de Consciência permitindo apontar ou localizar o «switch».

Isso não é nada, ainda que, durante esse «switch», uma série de funções, ligadas aos chakras ou aos pontos de
Vibração ligados aos chakras, se modificam.

Em especial, a percepção do chakra do Coração cuja Vibração muda de estado, ao mesmo tempo que os pontos de
Vibração situados sob o nariz e acima do nariz, que correspondem ao 11º corpo e ao 12º corpo, colocam-se a vibrar,

mas antes de estar inscrito no corpo, o Switch é, antes de tudo, na Consciência, porque é ela que regula o resto.

Esse Switch da Consciência não pode ser buscado por uma técnica, mesmo que eu tenha dado, muito recentemente,
meios de ali chegar, de uma maneira mais fácil.

Isso associa, antes de tudo, um comportamento específico do qual o Arcanjo Anael falou muito longamente durante o
ano passado, e chamou de abandono à Luz, que permite ao Ilimitado penetrar o limitado.

Esse Switch se produz, de um lado, enquanto há abandono à Luz e, por outro lado, quando há aceitação pela
Consciência de se ver liberada de toda crença, qualquer que seja.

Haverá, de algum modo, nesse nível, um princípio, eu diria, de ‘vasos comunicantes’.

Se as suas crenças limitadas forem mais fortes do que as suas crenças no Ilimitado, então, esse Switch não pode
operar.

Quando as suas crenças no Ilimitado se tornarem mais fortes do que as suas crenças limitadas, e as suas crenças
limitadas se dissolverem por si, então, vocês penetram espaços de liberdade, além de qualquer crença, lá onde vibra

a sua chama eterna, a sua partícula de Eternidade.

Mas vocês não poderão aceder inteiramente a isso enquanto aderirem a um sistema de crenças, ou a outro, que os
mantém na limitação e na Ilusão.

Porque todas as crenças são fixação e ligação, porque todas as crenças são privação de liberdade, mesmo se
foram, em um tempo não tão antigo, como que muletas que lhes permitiram crescer.

***

Questão: sentir como um frio interior e Vibrações no corpo que não estão necessariamente localizadas no
Coração, tem uma relação com a efusão do Supramental?

Existem muitas percepções na vivência da influência do Supramental.



Algumas estão diretamente ligadas ao efeito do Supramental e outras são o resultado da interação entre o
Supramental e as energias limitadas, podendo, aí também, expressar-se por Vibrações e percepções.

Não há lugar, aí tampouco, para se colocar questões sobre o significado das Vibrações percebidas em algum lugar do
corpo.

Há simplesmente que deixar trabalhar esta Luz porque, ou ela reflete a integração do Supramental, ou ela reflete o
efeito do Supramental na abertura e na desfragmentação do seu Ser.

Em um caso, como no outro, ela participa do estabelecimento da sua Unidade.

***

Questão: quando o fenômeno de Switch ocorre, a que correspondem as lágrimas que podem ejetar do corpo
físico?

As lágrimas, como os sorrisos, como os bocejos, são, para cada um de vocês, em função dos sinais que vocês
manifestam, a evidência da sua conexão, o momento em que o que estava ainda tenso se desembaraça e se afrouxa,

o momento em que o que estava limitado redescobre o Ilimitado, na felicidade e no relaxamento de todas as suas
tensões.

***

Questão: as crenças ligadas aos Anjos e aos Arcanjos são igualmente uma Ilusão?

A crença não é a Vibração.

Você pode crer nos Anjos e nos Arcanjos sem perceber a menor Vibração, então, sim, nesse nível, isso permanecerá
crença e Ilusão.

Quando você supera os domínios da crença, quando você experimenta, com sua Consciência, a Vibração do Arcanjo
Miguel ou a Vibração do Anjo da Presença (Arcanjo Uriel), você não está mais na crença, mas você está

na experiência e você está na reunificação.

A crença pertence ao domínio da dissociação e da separação.

A experiência da Vibração pertence ao domínio da Unidade e da integração.

***

Questão: como passar da crença à experiência?

Enquanto você permanecer na crença, você não pode viver a experiência porque a crença é exterior  e a experiência
é interior.

A crença é uma projeção no exterior de si de um sistema, de uma ideologia, ou a criação de uma ‘egrégora de
dependência’.

A experiência os libera e os liberta.

A experiência os faz viver a Vibração e os afasta da crença.

Todas as crenças, hoje, devem apagar-se diante da Verdade do Ser e da manifestação da sua Radiância e da sua
Presença.

O domínio da crença é aquele das energias da Sombra.

O domínio da Luz é o domínio da liberdade, da Unidade e da experiência.

Vocês podem afirmar durante mil anos que creem nos Arcanjos, mas isso irá permanecer uma crença.

Contudo, o dia em que vocês fizerem a experiência da energia do Arcanjo, do reencontro com o Arcanjo ou com o
seu Anjo Guardião, isso não é mais do domínio das crenças, mas da experiência.

Vocês passam, nesse nível, da dualidade à Unidade, vocês vivem o que era exterior e separado, que passa e se
torna interior e Unificado.

Não é uma palavra em vão quando, em todas as tradições, os maiores místicos lhes disseram que se tornaram Cristo,
que se tornaram o Si, que se tornaram o Ilimitado.

Mas isso era experiência, certamente colorida em palavras, por esses Seres, para reintegrar as dimensões da
personalidade, a fim de tentar exprimir, por palavras, conceitos, e ideias, o que, a princípio, é inenarrável porque do

domínio da Essência.

E falar da Essência em palavras, é já afastar-se da Essência.



A Essência não se reveste de palavras, a Essência é.

***

Questão: o clima, o tempo, pode ter uma influência na efusão do Supramental e na maneira em que podemos
vivê-lo, recebê-lo?

Incontestavelmente, sim.

Primeiramente, o Supramental não é o mental superior.

O Supramental não é um braço refinado do mental.O Supramental é justamente o ‘estado de Consciência’ onde o
mental se dissolve e se dilui e não existe mais.

Porque, o último filtro a cair antes do seu acesso à Unidade, é o mental.

Esse Supramental é influenciado (do mesmo modo que as suas células são influenciadas pela Luz do sol e a Luz da
lua, do mesmo modo que a água intracelular é influenciada pelas marés, do mesmo modo), o Supramental é

influenciado pela agitação dos elementos.

Atualmente, o Fogo da Terra, correspondente à junção do Fogo Supramental com o Fogo Intraterrestre, modifica os
elementos da Terra.

A irrupção do Fogo do Supramental reflete-se por anomalias, eu diria, comportamentais, dos elementos da Terra,
assim como vocês observaram e irão observá-las de maneira cada vez mais ruidosa.

Entretanto, isso é ainda um filtro que os fez encarar, vocês, Consciências, mesmo Unificadas, como separadas da
Consciência de Gaia, da Terra.

Assim, portanto, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Vocês entretanto captam as Vibrações, porque a sua Vibração celular está calcada na Vibração da Terra.

Então, sim, há efeito dos elementos em suas diferentes camadas.

Mas no Supramental, progressivamente e à medida que a sua imersão se prolongar nesta Consciência Unificada,
mais vocês irão descobrir estados e espaços de Si, totalmente desconectados das Vibrações desse sistema Solar,

para penetrar as dimensões do Estado de Ser além da personalidade, fazendo-os redescobrir os seus veículos
multidimensionais que estritamente nada têm a ver com os seus envelopes sutis, mas que são realmente os seus

corpos de Eternidade estendidos e não unicamente fechados em seus veículos sutis.

Assim, a sua Centelha Divina se revela na sua construção do veículo de Luz em que vocês se tornam vocês mesmos
a sua própria Merkabah, a sua própria Embarcação de Luz, além, ainda uma vez, das camadas sutis pertencentes a

esta dimensão.

***

Questão: é possível viver esses aspectos do Supramental pela própria força da alma, sem se apoiar nos
Anjos, Arcanjos ou nos Mestres?

Cara Irmã, você não se apoia estritamente em nada, porque apenas você pode realizar esse trabalho, e você
sozinha.

Assim como nós, Anciões, sempre dissemos, assim como o próprio Arcanjo Miguel sempre disse, é a você sozinha
que pertence o trabalho de revelar e despertar.

Entretanto, ainda uma vez, não se trata de uma ‘força da alma’, mas, bem mais, de um abandono da alma à vontade
do Espírito.

Vocês devem, de qualquer modo, ter em conta que vocês estão em um momento de um ciclo extremamente específico
que é o final de um ciclo e, eu diria mesmo, o final de um grande ciclo que dura desde mais de trezentos mil anos.

Vocês são parte integrante, neste exato lugar do espaço e do tempo, de um processo extremamente preciso que não
tem a ver com a força da sua alma, com os seus desejos pessoais, mas, bem mais, com a vontade da Luz e com a

reintegração desta parte da galáxia nos mundos Unificados.

Movimento, certamente, ao qual vocês são convidados, ao qual vocês devem se ajustar, se tal for o seu desejo de
retornar às esferas da Unidade e da Alegria.

Mas ninguém, eu digo bem, ninguém além de vocês mesmos, pode fazer o trabalho.

Mas são momentos, dos quais vocês são parte integrante, que são mais fáceis para revelar o que vocês têm que
revelar.



***

Questão: como se abandonar à proposta : «que a tua vontade seja feita e não a minha»?

Soltando o que deve ser solto.

Fazendo cessar a atividade do mental, fazendo cessar a atividade das suas crenças que os mantém confinados,
fazendo cessar o que é do domínio da personalidade, permanecendo ao mesmo tempo nesta personalidade, que é a

sua ferramenta, para aceder ao que está além da personalidade.

Uma vez mais, não há técnicas, porque qualquer técnica, em última análise, mesmo utilizando o corpo, é ainda um
artifício mental.

Ser é abandonar-se, mas este ato de abandono não é um ato elaborado pelo mental, nem elaborado por qualquer
decisão procedente de vantagens e de inconvenientes, mas, bem mais, por um ato real Vibratório correspondente ao

sacrifício final chamado, nesta Dimensão, de transfiguração e de crucificação.Para penetrar os reinos da
multidimensionalidade, o que é pequeno, e limitado, o que é pesado, deve aliviar-se e desaparecer.

É nesse sentido que esse momento é histórico, porque jamais o afluxo da Luz teria permitido, com tanta facilidade,
realizar isso, se esse for o seu objetivo e, eu diria, o seu único objetivo.

Vocês não podem ter o objetivo da Luz e um outro objetivo, porque o objetivo da Luz deve ser o único objetivo,
porque, ocupar-se de outros objetivos ao mesmo tempo, iria afastá-los da Luz.

O Fogo do Amor os quer inteiramente, na condição de vocês mesmos quererem isso.

E essa não é uma decisão do mental, mas uma decisão que eu qualificaria de Vibratória.

Quer seja o Conclave Arcangélico (que, desde mais de um ano agora, retransmite para vocês qualidades Vibratórias),
quer sejamos nós mesmos, os 24 Anciões, desde tempos imemoráveis (com, certamente, Consciências diferentes),

nós cuidamos, desde a dissociação do seu mundo, nós cuidamos para que um dia a reunificação se tornasse
possível.

Vocês agora chegaram nesse momento.

Ninguém pode negar as limitações, em meio às suas estruturas interiores e exteriores, a fim de que a Verdade
desabroche, a fim de que a Verdade se manifeste mesmo nesse mundo.

O mundo do artifício está terminando.

O mundo da Ilusão acabou.

O mundo da corrupção está se encerrando.

O mundo do sofrimento começa a se afastar.

É tudo isso que vocês vivem nesse momento e que nós vivemos, com vocês, por vocês e para vocês.

***

Questão: o que vivemos nesse momento é uma etapa para o fato de tomar Consciência de que somos uma
parcela da Fonte?

Pode-se dizer isso, mas compreenda bem que cada um está em uma etapa ou em um momento diferente da sua
própria Revelação a si mesmo.

Alguns vivem esses estados muito recentemente, outros já têm um pouco mais de experiência da exploração desses
estados.

Efetivamente, alguns de vocês, viajando no Estado de Ser, aprenderam adequadamente e em Consciência que esse
corpo é apenas o que serve de veículo de manifestação a algo bem maior, bem além desta manifestação, bem além

dos riscos da dualidade e bem além dos sofrimentos.

Não se esqueçam do ‘princípio dos vasos comunicantes’: mais Estado de Ser, cada vez menos personalidade, até o
momento da travessia final e da extinção total da personalidade.

Mas isso não é para imediatamente, entretanto, isso está inscrito neste final de ciclo e irá chegar em função da sua
própria evolução, do seu próprio adiantamento e do seu próprio Estado de Ser.

***

Questão: o que, exatamente, você chama de Estado de Ser?

O Estado de Ser foi explicado muitas vezes.

Eu irei remetê-los, portanto, ao que foi já dito por vários intervenientes.O Estado de Ser significa, de maneira
simplificada, viver e Ser dentro do Ser.



O Ser sendo definido, além da Consciência comum, pela Consciência Unificada que vive no Fogo do Amor, na Coroa
Radiante do Coração e da cabeça, Unificada em meio ao peito e na Vibração da Fonte percorrendo o corpo.

***

Questão: vocês irão respeitar, nesse processo, o livre arbítrio de cada um até o fim, ou há um momento em
que haveria uma intervenção da sua parte ou de outros?

O livre arbítrio é uma criação ligada à criação do karma, ligada à criação da falsificação desse mundo, a mais de
trezentos mil anos, no momento da precipitação nos mundos duais (denominada, alegórica e simbolicamente, «a

queda»), fazendo-os experimentar o mundo da Sombra e da Luz, o mundo do bem e do mal, o mundo da dualidade.

O livre arbítrio pertence a isso.

A liberdade é outra coisa.

Ela não é colorida pelo livre arbítrio.

Penetrar as esferas do Estado de Ser é sair do mundo do livre arbítrio para penetrar as esferas da liberdade.

Participar da Unidade é já sair da dualidade, estando ao mesmo tempo, ainda, nesse corpo dual, mas se
manifestando, cada vez mais claramente em meio à sua Vida, em meio aos seus comportamentos, os mundos

Unitários.

***

Questão: há uma relação entre o Fogo do Coração e a respiração? O desenvolvimento do Fogo do Coração
pode diminuir a respiração?

Sim. Há uma relação direta, assim como inúmeros de vocês o constataram.

No momento do «Switch» da Consciência, a respiração muda de ritmo.

O ritmo do Fogo calca-se no ritmo respiratório.

Em uma outra etapa, o Fogo do Coração escapa da respiração e se torna ele mesmo a respiração, não mais no nível
respiratório, mas no nível da própria respiração celular.

***

Questão: é normal sentir menos o Fogo do Coração desde a descida do Supramental?

O Supramental é o elemento iniciador, no que foi chamado de Ultravioleta, de Radiação da Fonte e da Radiação do
Espírito Santo.

A reunificação desses três componentes é chamado de Supramental.

É ele que inicia o Fogo, que o mantém e que o nutre.

Entretanto, durante algumas fases de aproximação da Vibração, ele pode se impactar na Coroa Radiante da cabeça,
ali se acumular, dando então a impressão de que o Fogo do Coração está menos intenso.

Isso corresponde, para cada um, a ciclos que lhes são próprios.

A progressão do Fogo do Coração não é linear.

Ela segue os vai-e-vem, os fluxos e refluxos, em função de inúmeros elementos pertencentes às suas vidas ou às
suas condições ambientais, no sentido mais amplo.

***

Questão: a reconexão dos cérebros direito e esquerdo é uma etapa para o Estado de Ser?

Incontestavelmente, dado que há fusão ou reunificação da dualidade na Unidade, a resolução definitiva do bem e do
mal.

Há, obviamente, conexão e relação com o que é chamado de ‘fusão dos hemisférios’, ou ‘retorno à androginia
primordial’, correspondente ao último dos novos corpos.

***



Questão: a respiração celular permite ao corpo respirar, pulsar como um Coração?

Este é o seu objetivo, pela própria Essência.

***

Questão: sentir uma dor no peito pode ser visto como uma resistência à efusão do Supramental?

Nem sempre.

Quando o Supramental se faz ‘em ondas’, pulsantes e descendentes, isso pode passar por uma etapa prévia de
sensação e de percepção de tensão, ou de compressão, no peito e no chakra do Coração.

Isso não é resistência, mas adequação.

***

Questão: a Vida de todos os dias pode ser um freio nesse processo?

Tudo depende do peso da sua Vida quotidiana.

Mas você deve compreender que quanto melhor possível você for para o seu Estado de Ser, menos o peso da
personalidade será importante, qualquer que seja esse peso.O caminho do Fogo é um caminho de leveza.

O Fogo alivia o que deve sê-lo.

É nesse sentido que eu disse anteriormente que vocês devem definir claramente os seus objetivos.

E qual é o seu objetivo principal: a leveza ou o peso?

Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do seu Estado de Ser, qualquer que seja o peso da
personalidade, vocês irão constatar que esse peso se alivia progressivamente e à medida que o Fogo cresce,

progressivamente e à medida que a Vibração se amplifica.

Isso é uma constante.

***

Questão: convém sentir mais o Coração como um órgão ou como centro energético, um chakra?

É preciso ainda ser capaz de fazer a diferença.

O Coração órgão bombeia em um ritmo binário.

A Vibração do Coração é um Fogo que gira em um modo não binário.

***

Questão: qual é a diferença nesses dois ritmos com relação ao processo do Supramental? O que faz com
que sintamos mais um do que o outro?

Não vejo a relação.

A pulsação do Coração é dilatação, contração.

A Vibração do chakra do Coração, ou do chakra ligado ao Supramental, é uma Vibração, e não uma pulsação
dilatável e contraente.

Esta Vibração pode ir efetivamente mais ou menos rápida, mais ou menos ampla, e mais ou menos intensa, mas, em
qualquer caso, não será constrição, contração, como o ritmo cardíaco.

Ela pode, eventualmente, ser comparada a uma respiração, mas não a uma contração ou a uma dilatação.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Caros Irmãos e Irmãs nesta densidade, eu lhes transmito todo o Amor e todas as Bênçãos do Conselho dos 24
Anciões.



Eu trago, quanto a mim, a Bênção da Luz Azul e eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia ...

************
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~ Consciência Ilimitada e os seus 4 Pilares ~

Eu os saúdo, vocês, Consciências aqui presentes e Consciências que irão também ler as palavras que eu terei
pronunciado esta noite.

Se quiserem, eu os chamarei de Meu Amigo, de Meus Amigos.
Então, chamem-me, no momento, de: Um Amigo.

É a primeira vez que me expresso novamente, nesta densidade que vocês manifestam, desde mais de cem anos.

Como lhes anunciaram, eu sou um dos 24 Anciãos.
Cada um de nós, como vocês sabem, apresenta uma especificidade que o relaciona, de maneira mais direta, a um

dos elementos.

No que me concerne, eu estaria mais próximo da Água, embora alguns me situem próximo do Ar.

Se permitirem, Caros Amigos, eu vou definir o quadro desta intervenção, assim como das minhas intervenções
futuras.

Durante a minha vida, em meio a esta densidade, eu fui muito atento em manter uma atenção e
uma intenção intensas para me aproximar ao máximo da experiência do meu Despertar, ocorrida muito jovem.

Para isso eu precisei, no curso desta vida, excluir-me, de algum modo, do mundo.
Não para fugir do mundo, mas, bem mais, para restabelecer, na minha Consciência, a permanência da Imensidão

descoberta e revelada quando do meu Despertar.

Então, eu não venho me exprimir ou me estender sobre a minha Vida, mas, bem mais, através de exemplos da minha
vida, mostrar-lhes o que arrisca, sim, ser a sua Vida frente ao Ilimitado que vem para vocês.

Muito jovem, eu compreendi, nesta vida, que existia uma série de elementos que retardam ou que afastam, o que dá
no mesmo, a Consciência Ilimitada que eu vivenciei, sem, entretanto, certamente, eu jamais alcançar isso.

Mas, na minha constituição de então, era muito mais fácil para eu constatar, por uma atenção e uma vigilância de
cada instante, que alguns elementos podiam asfixiar, sem fazer desaparecer a Consciência que eu chamaria de

‘Imensidão’, a Consciência do Si ou o que vocês chamam, hoje, de Estado de Ser.

***

Muito rapidamente, apareceu-me bem distintamente que a melhor maneira de se afastar da Verdade, da Consciência,
é utilizar as palavras.

Porque as palavras se dirigem à razão, à cabeça e muito pouco, raramente, ao Coração, e as palavras retardam a
Imensidão da Consciência, do mesmo modo que algumas narrativas humanas não essenciais obscurecem, elas

também, a Consciência da Imensidão e da sua Vibração.

Então, sim, eu me retirei em mim mesmo, não para fugir desse mundo, porque a minha missão ali estava, mas, bem
mais, para compreender quais eram os meios que podíamos abordar para viver a Imensidão da Consciência.

Isso não foi sem me aproximar do que muitos seres humanos vivem hoje, a título individual, mas em meio a um
movimento coletivo tão aguardado e tão esperado.

Houve, entre os Melquizedeques, quem se exprimisse entre vocês, o Meu Amigo o Mestre RAM, que frequentemente
respondeu às suas questões por palavras, pelo silêncio, pela Vibração e pela Luz.

UM AMIGO - 25 de fevereiro de 2010
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Conhecendo a potência da palavra na densidade em que vocês se manifestam, eu tentarei, na medida do possível,
utilizar palavras esculpidas e lapidadas, dirigindo-se antes de tudo à sua Essência e à sua Consciência, além do filtro

mental.

Porque, depois de tudo, se vocês se manifestarem nesta densidade, como eu me manifestei nesta densidade,
quaisquer que sejam as armadilhas e o peso desta densidade, ela não pode existir, entretanto, se não houver um fio

condutor, um sopro que anima esta matéria.

É nesse sopro que se situa a sua confiança perdida.
É nesse sopro que se manifesta, para aquele que o desejar, a centelha do abrasamento, a centelha do despertar, a

centelha do Espírito.

Assim, tendo passado esta vida vivendo isso, eu sou, hoje e nos próximos momentos, certamente em meio à nobre
Assembleia dos 24 Anciões, um dos mais aptos a esculpir e lapidar as palavras: aquelas que nutrem e que abrem, e

não as palavras que fecham e que apagam.

Se, das Dimensões em que estamos, vocês pudessem observar as Vibrações das palavras que vocês emitem e
pensamentos que vocês emitem, vocês constatariam que não existe, definitivamente, senão duas variedades de
palavras e duas variedades de pensamentos: aqueles que abrem para o Ilimitado e aqueles que fecham para o

limitado.

Dessa maneira, então, a palavra pode ser mágica, quando diz a Verdade e quando vibra em vocês, além do filtro do
mental, além mesmo das suas adesões a ritos, a crenças ou a suposições.

Assim, eu espero ser para vocês um Amigo no caminho.

***

O caminho que vocês percorrem hoje é um caminho único, porque os levam à sua Unidade, se tal for o seu desejo,
se tal for a sua aspiração.

A sua Consciência deve modificar os seus modos de funcionamento a fim de se perceber no Ilimitado e não mais no
limitado.

Para isso, esta Consciência necessita de atenção.

Esta atenção é capital, porque naquilo a que vocês colocam atenção se manifesta.
Se a sua atenção se colocar na guerra para estabelecer a paz, você não estabelecerá senão a alternância guerra

/paz e jamais a paz eterna.

Se a sua atenção se colocar na dualidade desse mundo, você não poderá sair da dualidade.
Se a sua atenção se colocar no Ilimitado da humanidade, então, você irá se tornar Ilimitado e Unidade.

O segundo pilar da Consciência é a intenção.
Vocês fazem as coisas com intenção ou fazem as coisas por ociosidade, ou por crença, ou por hábito?

A intenção é portadora da sua própria Consciência.
Onde você coloca a sua intenção, a Consciência segue.

O terceiro pilar da Consciência no caminho para o Ilimitado é a integridade.
Isso quer dizer que vocês não podem funcionar com Consciência, compartimentado de tal modo, com o companheiro
de tal outro modo e ainda de um outro modo, conforme as relações que vocês gostam ou que vocês gostam menos.

A integridade necessita da reunificação da sua Consciência nessas diferentes limitações, a fim de lhes permitir
manifestar-se no Ilimitado.

O quarto pilar é a ética.
Qual é o sentido da sua ação?

Qual é o próprio sentido do seu desejo de Luz?
É um desejo de Luz para possuir a Luz, como quando o Ser Humano diz «eu te amo» a fim de melhor possuir e assim

destituir o outro de Si mesmo?
Ou então, vocês querem a Luz porque vocês sabem que é ela que lhes confere o Ilimitado?

A ética se define do mesmo modo.
Qual é o sentido da sua ação?

Esse sentido é limitado ou Ilimitado?
Vocês agem na ação pura ou agem pela reação?

No caso da ação, há Unidade.
No caso da reação, há dualidade.

Esta dimensão dissociada onde vocês estão, onde eu coloquei os meus pés, não existe senão porque ela é
sustentada, mantida, por um mínimo de Luz, de Beleza e de Ilimitado.

E, no entanto, a sua Consciência, nesta Dimensão, é limitada, não é?

Vocês são, portanto, limitados por um corpo, por um campo de coerência e um campo de Consciência.



E, no entanto, em algum lugar no fundo, vocês sabem, ou percebem, que vocês não são esses limites.
E, no entanto, vocês vivem isso.

Então há, não é?, aqui, um problema.
O problema não vem senão disso: do conjunto de camadas sucessivas de crenças e de atenções para esta

Dimensão que vocês manifestaram em suas múltiplas vidas, como todo mundo.

***

Hoje, a etapa que se anuncia como iminente, se vocês a desejarem, é o retorno à Consciência do Ilimitado, a fim
de reencontrar e manifestar a sua Totalidade, a sua Inteireza, a fim de escapar dos limites.

Esses limites são apenas os reflexos das Consciências que conceberam (eu digo, sim, conceberam e não criaram)
esse plano de manifestação.

Foi concebido um princípio fundamentado, em todos os sentidos da palavra, na dualidade.

Tudo o que vocês conhecem sob os vocábulos de bem e de mal, de bom e de mau, de Sombra e de Luz, de eu amo e
eu não amo.

Ora, a Consciência Ilimitada não é isso, com certeza.

A Consciência Ilimitada, que se apoia sobre os quatro pilares que eu acabo de definir, é Ilimitada.

Imaginem o que eu pude viver enquanto um jovem adolescente e vivendo um golpe de irrupção da Imensidão dentro
das minhas próprias limitações.

Esse momento, reparado entre todos, os deixam, como dizer, maravilhados e de algum modo deslumbrados e
amedrontados, ao mesmo tempo.

É como se alguém lhes tivesse dito (ninguém sabe quem é esse alguém) que o seu mundo era constituído de um
compartimento e que todo o mundo evoluía neste compartimento sem procurar em outro lugar, sem mesmo imaginar

outro lugar possível.
E depois, um dia, uma Consciência sai e vê que há outros compartimentos.

Mas que além dos compartimentos existe um universo que ele não pode nem descrever, nem trazer, nem manifestar,
então ele poderá apenas simplesmente testemunhar ou, se preferirem, ser o ‘mensageiro’, mesmo sabendo

pertinentemente que ser a testemunha e o mensageiro não servirá, no entanto, de nada para aqueles que não
querem sair do compartimento.

Mas, esperando também que, ao testemunhar, além mesmo das palavras, manifestando o melhor possível, nesse
limite, a sua Consciência Ilimitada, ele poderá mostrar um caminho, um caminho e um exemplo.

Mesmo sabendo que inúmeros Irmãos e Irmãs, fechados nas suas limitações, não querem sequer ouvir falar do
Ilimitado.

Normalmente, nesta densidade, isso não coloca qualquer problema, porque cada Consciência experimenta e vibra
ao seu próprio ritmo.

Mas existem períodos, nos quais vocês estão, em que os muros do compartimento no qual vocês estão fechados, vão
cair, e para todos, mesmo para aqueles que não querem, porque o que acontece não é mais um processo individual,

mas um processo global.

É por isso que no momento em que os muros caírem, algumas Consciências que não conseguem mais se situar nas
suas limitações habituais, entrarão em um Estado de catalepsia própria, chamado de estase, chamado de diferentes

nomes em suas diferentes tradições, de um extremo a outro da Terra.

Através do que eu acabo de lhes narrar, eu coloco assim um quadro e fundamentos para a nossa discussão que
vamos, se quiserem, Caros Amigos, estabelecer juntos, sempre tendo presente em mente que o objetivo, o meu único

objetivo, é a Consciência e o Ilimitado.

Então, lancemos esse movimento que, eu espero, pelas palavras esculpidas que eu vou empregar, irá lhes permitir
raciocinar mais corretamente e o mais próximo possível do Ilimitado que está em vocês.

***

Questão: pode nos dizer onde está a tripla matriz? Foi completamente dissolvida?

Cara Amiga, a matriz e o triplo envelope [heliosfera, magnetosfera e ionosfera] estão em curso de dissolução.

O que está no exterior é como o que está no interior.
O despertar dos elementos aos quais vocês assistem, ligado ao Arcanjo Miguel e ao impulso Arcangélico, é o que

acontece no nível do seu compartimento, correspondendo ao que acontece em outros compartimentos e nesta parte
do universo.

Quando os muros tiverem inteiramente caído, vocês irão vivê-lo.
Se vocês estiverem aí, ainda, falando comigo, é que os muros não caíram inteiramente.

Eles estão prestes a desabar.



Mas não se esqueçam de que esses muros são também os seus próprios muros, os seus próprios limites, as suas
próprias crenças, as suas próprias construções desta vida como de outras vidas, que literalmente os muraram no

interior de uma fortaleza.

Esta fortaleza se desagrega sob o efeito da Luz, pela Graça do Fogo do Amor.
Algumas têm cimentos que são antigos, mas que não resistem.

Outras têm, no nível dos seus muros interiores, cimentos muito sólidos.
Esses cimentos são aqueles que os colam na pele como medos, como crenças.

Lembrem-se das leis da Consciência: não é mais tempo de colocar atenção no que faz mal, mas é, sim, mais tempo
de colocar atenção na Luz e na sua Inteligência, porque ela é o remédio, o remédio absoluto.

O que acontece fora de vocês, que vocês observam no seu mundo, desenrola-se exatamente do mesmo modo dentro
da sua Consciência e do seu corpo.

Esses 16 meses essenciais, guiados pelo Arcanjo Miguel, eu os lembro, foram chamados de ‘desconstrução’ porque,
quando a sua Consciência descobre o Ilimitado, vocês descobrem também que vocês nada têm a construir que já não

exista, e tudo se constrói, por encantamento e Luz, ao seu redor.

Porém, o que se constrói não é mais confinante e limitante, mas participa da expansão do Ilimitado, em vocês e ao
seu redor.

***

Questão: a personalidade seria uma ferramenta para ir justamente além da personalidade?

Isso é exato.
A personalidade é a que fecha e limita.

E sua Consciência ali estando, não pode se apoiar senão sobre o que é existente e perceptível.

Vocês farão bem em desejar a Luz, em sonhar com a Luz, em sonhar com o Ilimitado, mas isso será apenas uma
projeção e não uma experiência.

A experiência consiste em se apoiar sobre esta personalidade, porque ela lhes dá o meio – eu diria – por eliminação,
de aproximá-los da Luz.

Se vocês voltarem ao trabalho que iniciamos, os Arcanjos e nós mesmos, desde mais de um ano, houve uma primeira
onda que consistiu em permitir, pela intensidade das Vibrações, a extração da Consciência Ilimitada de alguns Seres,

a fim de lhes fazer viver o Ilimitado, acompanhado de um retorno nesta limitação e nesse corpo.
E, desde seis meses agora, os movimentos da Consciência global permitem hoje fazer penetrar, mesmo nesta

personalidade cujos muros tornaram-se porosos (ainda não caíram, mas deixam passar): deixam passar a água, o
Fogo e, portanto, mesmo na personalidade, muitos de vocês descobrem, em alguns espaços – de meditação, de

silêncio, de reforma ou de vida simplesmente – que uma parte deles se revela, desconhecida e muito mais rápido, em
todos os sentidos do termo.

Muito mais viva porque é mais rápida.
Isso é a manifestação do Ilimitado dentro do limitado, do Estado de Ser na personalidade.

Porque, lembrem-se de que vocês estão encarnados para superar certos limites.
Vocês estão aqui para fazer cair os muros, mas vocês estão também aqui para viver a ascensão.

Não unicamente a sua, mas aquela deste planeta que voltou a ser sagrado, sacralizado de novo pelo sacrifício de
um homem.

Então, não é questão de abandonar esta personalidade.
É bem antes ela que, pela Graça do Fogo, quando chegar a hora, irá abandoná-los e irá desaparecer, assim como

esse corpo.
E, entretanto, vocês irão se aperceber de que isso é como uma mudança.

Não há desaparecimento, mas transformação da forma.
O que é velho não existe mais.

O que é novo se constrói.
As outras Dimensões têm também certa densidade, certa forma, certa textura, mas em um nível de Liberdade,

de experiência que nada tem a ver com este mundo dual.

Assim, a sua personalidade é uma vantagem e um apoio, na condição de se servir como tal e não colocá-la em
primeiro plano.

***

Questão: quando o véu se levanta e cai, como fazer para que ele permaneça mais tempo levantado e o que fazer
quando ficamos impacientes para que permaneça destacado?

Há apenas um modo de proceder e um só.



É não levantar o véu, mas dissolvê-lo ou queimá-lo.

Entretanto, ainda é preciso tomar Consciência do véu.
É o que vocês realizam nesse momento.

Então, esse véu se levanta e cai porque vocês estão ligados a esta densidade por enquanto.
O que quer que vocês vivam no Ilimitado, que suas viagens se façam na Luz, nos mundos musicais ou no Sol, os

véus são levantados, mas eles não são dissolvidos.
Isso está em andamento.

Nós trabalhamos exatamente o máximo possível, do seu tempo e da sua evolução, para ir efetivamente para a
dissolução.

Porque não pode haver ilimitado sem dissolução do limitado.
Não pode haver penetração nas esferas da Eternidade com ferramentas limitadas que é esse corpo à base de

carbono, que está apoiado e que permite o voo, mas que deve ser, ele também, forjado pelo Fogo para descobrir
outra textura, assim como eu disse: uma textura muito mais vibrante, uma textura muito mais transparente e muito

mais fluida.

Lembrem-se sempre de que vocês irão, em última análise, para onde a sua Consciência os levar pela sua Vibração e
para nenhum outro lugar.

É o que dizia Cristo, embora ele não seja das mesmas origens que eu (isso faz parte de raros livros que li em minha
vida), e volta-me esta frase: «que te seja feito segundo a tua Fé».

E ao cego que vê, ele diz: «vai, e não peques mais».
Assim, para cada um de vocês, chegará mais exato e mais próximo, o que deve lhes chegar, em função da sua

Consciência.
Se a sua Consciência estabeleceu esses quatro novos pilares (atenção, intenção, integridade e ética), então, ela está

a caminho para o Ilimitado.

Certamente, o que vocês poderiam denominar «obstáculos» são legião nesta densidade.
Mas o trabalho realizado pelos Casamentos Celestes facilitou amplamente a evolução da Consciência.

Mas, ainda uma vez, é a sua Consciência que decide e nenhuma outra.

***

Questão: trata-se de tomar Consciência de que a matéria é Vibração, Luz, Energia?

Caro Amigo, isso é já uma evidência para a ciência, desde já vários anos.

Isso é menos uma evidência para a Consciência porque ela tem dificuldade para se extrair.
Mas não é mais preciso limitar a Consciência Ilimitada a uma Vibração, porque existe uma paleta (uma escala, se

preferirem) de Vibrações, muito ampla.

Há Vibrações que vocês percebem no nível do seu corpo.
Esta Vibração, qualquer que seja a sua rapidez, a sua localização, a sua intensidade, está, ela também, limitada por

um limite superior ligado ao eletromagnetismo.

Existe outro mundo de Vibrações que está além, justamente, dos limites da encarnação e que os liga diretamente ao
Ilimitado.

Esta Vibração não é constituída das mesmas ondas e das mesmas frequências que as energias eletromagnéticas.
Ela está situada além do espectro sensível habitual.
Ela está em ressonância direta com a Consciência.

Denomina-se energia Supramental (assim como o venerado Sri Aurobindo lhes falou).

Ela era também chamada, na minha tradição, de energia “de la Città”, ou energia além da energia magnética.
A energia eletromagnética é uma energia da dualidade, de forças de atrito, de oposição e antagonismo.

A energia “de la Città” é uma energia de tipo Unitário, independente das leis da dualidade e independente das leis do
eletromagnetismo.

Então, como saber se o que você percebe, em seus diferentes espaços e diferentes atenções de Consciência, são da
competência de uma ou de outra forma do que vocês denominam energia?

Bem, é muito simples.
Quando você passa de energias eletromagnéticas para energias Supramentais, a qualidade da energia e da Vibração

não é mais a mesma.
A sua Consciência vibra em uníssono com a Vibração, com a respiração da Vibração Supramental e, portanto, a sua

Consciência se abre para o Ilimitado.
Enquanto as energias eletromagnéticas não são necessariamente orientadas no sentido da abertura.

Assim, a percepção, sozinha, da Vibração não é tudo, mas é efetivamente um acompanhamento sobre o caminho
do Ilimitado, sobre o caminho da Presença para você mesmo, da Presença do seu Eu Sou, da Presença, realmente,



do Ilimitado, sobre o caminho da Presença para você mesmo, da Presença do seu Eu Sou, da Presença, realmente,
do que você é, em Essência e não nesta limitação.

Todo o estratagema daqueles que conceberam esta dualidade, que utilizaram uma criação preexistente Unificada, foi
o de lhes fazer crer que estavam fechados.

De qualquer modo, nós todos construímos, nós mesmos, os muros da prisão, pela adesão a um modo de
funcionamento.

Mas esses muros da prisão melhoraram, de algum modo, com o tempo.

Esses muros da prisão tornaram-se muito mais tangíveis do que o seu aspecto Ilimitado.
A tal ponto que mesmo a maioria da humanidade foi persuadida de não ser o que vê e o que sente.

A maioria foi persuadida de que o Sol aquece enquanto que o Sol é frio.

As crenças criaram uma comédia de Vida.
Mas hoje isso chega ao seu fim.

A Unificação se tornou enfim possível de maneira definitiva.

***

Questão: a Consciência Ilimitada pode agir nos sonhos como limpeza, purificação?

Caro amigo, eu responderia que é a aspiração ao Ilimitado que age e não a Consciência do Ilimitado.
A Consciência do Ilimitado é ilimitada.

Ela pode se deixar aproximar pela aspiração, assim como defini, nos seus sonhos (por sonhos de voo, por sonhos de
liberdade) onde você penetra mundos da própria matriz, mundos astrais.

Mas o acesso ao Ilimitado não é um sonho.
O acesso ao Ilimitado é um processo de Consciência total.

Certamente, alguns artistas tentaram exprimir, através de sons, através de cores, o que era este Ilimitado, mas são
apenas uma imagem do Ilimitado, seja ela a mais exata possível, não lhe restará senão uma imagem.

O Ilimitado está bem além dos sonhos.
O Ilimitado está bem além de tudo o que você conhece.

Ele preenche-os de Fogo.
O Ilimitado os preenche desta Consciência da Presença na Unidade.
Ele preenche o seu Coração e, principalmente, faz calar o mental.

O que não impede de modo algum utilizar o mental nas atividades que requererem a sua utilização.
Mas o mental nada tem a fazer na descoberta da Consciência.

Ele é, como disse, a trava mais potente.

***

Questão: sentir a 5ª Dimensão no nosso Coração pode corresponder a uma crença ou a um reconhecimento de que
tudo pode ser fácil, possível, agradável, na Verdade da felicidade?

Em nenhum caso uma crença pode gerar uma Vibração no Coração.
Jamais.

A partir do momento em que você percebe, sente e vive a Vibração do Coração, você está à porta da sua
imortalidade.

Jamais uma crença poderá fazer vibrar o seu Coração.
Somente a Verdade, somente a Unidade, somente a atenção, somente a integridade, podem fazer vibrar o Coração.

Ele é a ‘porta estreita’.
O Coração é a Chave.

O Coração é o templo da sua multidimensionalidade.

Assim, portanto, uma Vibração no Coração é o testemunho do seu acesso ao Ilimitado.

***

Questão: poderia definir as diferenças entre crença e fé?

Caro Amigo, a crença é um conjunto de sistemas impostos do exterior, ao qual se adere de maneira voluntária.

A Fé é algo que existe na certeza da Imanência, vestida pelas religiões, vestida pelas suas crenças, mas o núcleo é a
persistência desta crença final na imanência, sem poder necessariamente vivê-la.



Hoje, as crenças se dissolvem.
Hoje, a Fé não deve permanecer letra morta.
Ela deve tornar-se experiência da Imanência.

Em outros termos, vocês podem ter o vago sentimento da sua Imanência, sem, no entanto, vivê-la.

Hoje, lhes é possível, pela quantidade de Luz presente sobre a Terra, mesmo na sua densidade, manifestar esta
Imanência e não mais permanecer em retirada, ao abrigo atrás da Fé em algo do futuro ou de melhor, mas manifestar

isso, agora.

Assim, definitivamente, a Fé não lhes garante em nada o acesso à Imanência, somente a Vibração da sua
Consciência decide, ainda uma vez.

Lembrem-se, da primeira epístola de São Paulo aos coríntios: «quando tiver a Fé para deslocar as montanhas, se me
faltar o Amor, eu nada ganho».

O princípio é o mesmo.

Você poderia efetivamente ter uma Fé capaz de deslocar uma montanha, e realmente deslocar uma montanha, e por
que não, andar sobre as águas e, no entanto, alcançaria a Imanência?
Isso não é em nada a prova de que você tenha alcançado a imanência.

***

Questão: é isso que poderíamos chamar a Fé do Carvoeiro, centrada no Coração?

O Coração não é a Fé.
A Fé é algo de nobre.

A Fé não é do domínio das crenças.
A Fé é do domínio das certezas interiores, assim como defini.

Mas ter a Fé do Carvoeiro [ou Fé Carbonária – convicção firme e cega] pode realmente desencadear o Fogo do
Coração?

Você já viu isso escrito ou manifestado em algum lugar?

***

Questão: o que o nosso cérebro decodifica como ‘Embarcações’ funciona na energia eletromagnética ou na energia
do que denominou “de la Città”?

O seu cérebro é sensível ao conjunto do espectro eletromagnético, mas também sobre as gamas as mais extremas de
frequências eletromagnéticas que tocam a Città.

Quer dizer, o que vocês chamam de ‘raios gama’ e de ‘raios X’.

Os raios gama são as partículas e as ondas as mais extremas da banda eletromagnética que prefiguram, de algum
modo, a chegada da Luz Supramental da Città.

Entretanto, lhes é preciso aceitar que, quando vocês vivem a Imanência da Luz pela primeira vez (o Despertar, se
preferirem), o que farão deste Despertar?

Vocês vão colocar esta ‘conexão ao Ilimitado’ a serviço das suas limitações, dos jogos de poder, dos jogos de ego,
dos jogos de tapa-olho, de algum modo?

Ou vocês vão aceitar entregar esta Luz à sua própria Inteligência para deixá-la trabalhar em vocês?
Assim, Buda disse um dia: «se encontrares os poderes, salva-te rápido».

Assim, como Sri Aurobindo, quando era São João, pôde dizer: «haverá muitos chamados, mas poucos escolhidos».
Os chamados serão aqueles que viveram o contato com a Luz, mas que quiseram se servir desta Luz para fins

pessoais e, portanto, limitados.
A diferença, ela é Vibratória.

Aqueles que serão somente marcados na testa, que terão acendido a Coroa Radiante da cabeça, e aqueles que
terão acendido também a Coroa Radiante do Coração, a fim de fazer fusionar as duas e reencontrar assim a Unidade.

Ainda uma vez, vocês constatam que é a Consciência e a sua manifestação que ditam o estado em que vocês estão
e não o Estado em que vocês acreditam estar.

É-lhes preciso tomar por hábito, e rapidamente, não se julgarem, obviamente, mas, sim, analisar o que vocês
percebem nos seus corpos de personalidade, do que vive em seus corpos de personalidade, como Vibração e

como Energia e como Luz.

Assim, podem definir por vocês mesmos e se situarem em meio à sua escala que os leva à Eternidade.

***



Questão: o que são os feixes de Luz branca que aparecem quando mexemos a cabeça na escuridão?

A Luz da Coroa Radiante da cabeça.

***

Questão: os artistas podem contribuir para as evoluções em curso com as suas criações, com as suas Vibrações?

Os artistas, por sua conexão às esferas da Beleza e às esferas da Imanência, em todos os tempos expressaram, à
sua maneira, o que captavam dos mundos invisíveis.

Hoje, o processo é completamente diferente porque cada um é referido dentro da coletividade.
Eu resumiria isso dizendo que cada um, hoje, que trabalhou na ancoragem da Luz, nesta Dimensão, é um artista, um

artista da Unidade.

Há muito mais facilidade, não mais de expressar sob forma exterior, mas de exprimir sob forma interior, o que vocês
são.

Não há mais necessidade de projeção, no sentido exterior, de mundos escondidos, mesmo se isso for muito bonito.

Há, hoje, imperiosa necessidade de se encontrar Si mesmo, além de referências e paradigmas externos, além de
modelos existentes.

Tornar-se ‘pilar de Luz’ e ‘Ancoradouro da Luz’ é o trabalho essencial que é permitido, solicitado, autorizado, facilitado
para todo ser humano.

Não há necessidade de ser artista para isso.
Há necessidade de ser Si e de estar no interior do contexto dos quatro pilares da Consciência Ilimitada.

Nada mais.

O mais ilustre dos mensageiros, o mais ilustres dos Mestres da Luz, nada pode por vocês.
Ele não pode senão lhes sugerir e, definitivamente, não há senão vocês mesmos para darem esse passo.

É uma crença acreditarem-se dependentes de uma Luz exterior, de um Arcanjo exterior.
O que foi realizado, durante um pouco mais de um ano, foi simplesmente a colocação em sincronia, pela atenção,
pela intenção, pela ética e pela integridade, da conexão de milhões de almas sobre um mesmo objetivo que era o

Ilimitado.

Esse fenômeno de ‘ressonância’ se tornou possível, justamente, pela noção de intenção e de atenção, antes de
qualquer coisa.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que vai acontecer em 17 de março?

Dezessete de março está a quatro dias antes da primavera (outono, no hemisfério sul).

É, portanto, o sinal da renovação dos elementos, da renovação da Vida, mas de uma Vida provavelmente diferente,
ela também, como cada ano, mas particularmente este ano.

Obviamente, trata-se também da passagem da 6ª Etapa [‘Núpcias Unitárias’].
Não me compete revelar-lhes o que deve permanecer ainda encoberto.

***

Questão: as civilizações antigas estiveram mais próximas da Luz do que nós estamos?

Cara Amiga, a vida é ciclo.
Você jamais esteve mais próxima.

Você jamais esteve menos próxima.
Você repassa ciclicamente por fases em que se aproxima, efetivamente, da Luz.

Mas esse ciclo é muito específico, no sentido em que ele firma o final irrevogável desta Dimensão dissociada, neste
universo, como no conjunto de galáxias e universos.

Jamais os mundos, mesmo encarnados na dualidade, serão separados da sua Fonte. A Luz jamais será encoberta,
jamais ocultada.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



***

Então, caros amigos, ao modo dos Anciões, cada um ao seu modo, vou me permitir, quanto a mim, cumprimentá-los e
lhes transmitir as minhas Bênçãos sobre a qual retornarei posteriormente, quanto aos seus efeitos.

Hoje eu os deixo simplesmente viver isso, porque isso é o mais importante.

... Efusão de energia ...

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los para questões práticas, não é?, que tocam sua
vida de todos os dias, para ajudá-los no seu caminho espiritual, não é?

Eu lhes transmito, certamente, todas as minhas saudações e pleno de coragem e de Amor para o que vocês vivem
nesse momento.

Então, eu lhes dou a palavra.

Questão: "Um Amigo" nos sugeriu para observar o sol. Convém fazê-lo com meios técnicos ou a olho nu, os
fenômenos já são visíveis?

A olho nu vocês terão muita dificuldade.
É preciso, obviamente, fechar as pálpebras, até um momento preciso.

Eu lhes recordo (já disse, eu creio, na última vez) que minha iniciação e meu Despertar aconteceram olhando, numa
praia, o levantar do sol. 

Foi lá que percebi, se querem, certo número de coisas que desencadearam processos místicos em mim,
extremamente importantes.

Não os engajo a olhar o sol diretamente, com certeza. 
Mas creio que quando Um Amigo veio e lhes disse para olhar o sol, era para estarem atentos às informações sobre o

sol, referentes às interrupções solares e às manifestações que ocorrem ao nível do sol, porque há inúmeras.

Para aqueles que não sabem, nós, os 24 Anciões, estamos ao redor do sol em uma das Naves Mãe e giramos ao
redor do sol, não é?

E essas naves foram vistas, obviamente, pelos telescópios que observavam o sol.
Nós estamos lá, e inúmeras naves chegam, atualmente, ainda, dos confins de diferentes galáxias, para assisti-los,

certamente, nos processos de parto que vão viver.

Então, quando ele disse para observar o sol, há dois modos de observar o sol.

Há sinais em torno do sol, e no sol, que podem ser localizados por seus meios tecnológicos modernos e há, em
segundo lugar, um processo místico que está ligado ao Despertar e que está diretamente em conexão com a energia
do sol, em particular ao levantar do sol e na condição, obviamente, de não abrir os olhos, sem isso, vocês queimarão

a retina.

Mas os dois modos de proceder são válidos.

Um, que concerne a anúncios relacionados a coisas precisas que devem ocorrer.
E o segundo, que corresponde a seu Ser Interior, com relação à majoração, se quiserem, de sua conexão com o astro

solar e, portanto, com seu corpo espiritual.

Questão: Qual é a diferença entre os raios X, tal como utilizamos com nossos meios tecnológicos, e aqueles
que estão ligados à nossa evolução atual?

O.M. Aïvanhov - 06 de março de 2010
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Não são de forma alguma as mesmas frequências.

Vocês sabem, o que chamamos raios X está numa certa gama de frequências. 
Os raios X utilizados para fazer o que vocês chamam de radiografias ou outros tipos de terapias não têm a mesma

potência de elétrons que os raios X que chegam do sol.

Então, há duas categorias de irradiação de Luz: os raios X e os raios gama.
Os raios X vêm do sol. 

Os raios gama vêm de diferentes lugares das galáxias.

Os raios gama são muito mais suaves que os raios X.
Os raios X têm a particularidade de quebrar as cadeias proteicas, quebrar o DNA e ter um efeito transmutador pelo

Fogo, enquanto que os raios gama não têm, de forma alguma, os mesmos efeitos.

Se vocês observam o que acontece, desde já dois a três anos, há sobretudo raios gama que aumentam de
importância. 

A irradiação gama foi possível pela parada dos raios X do sol. 
E agora, os raios X recomeçam a se despertar, desde dois meses, de modo extremamente importante.

Os raios gama têm uma ação em seu DNA. 
É isso o que é chamado de Radiação da Fonte, de radiação Ultravioleta. 

A radiação do Espírito Santo, também, é uma outra característica dos raios gama.

Os raios X estão aí para "quebrar" certo número de coisas que pertencem a esta dualidade. 
Eles são, ambos (gama e X), chamados de Luz, mas, nesta Luz, há múltiplas gama de frequência, cujos efeitos não

são de forma alguma os mesmos, tanto no nível espiritual como no nível fisiológico ou psicológico.

Agora, é preciso bem compreender que os raios X utilizados em sua medicina alopática não têm qualquer efeito
espiritual, certamente. 

Eles têm efeitos, como sabem, de destruição da matéria, mas sem Despertar.

Enquanto que os raios X que vêm do sol "quebram" as resistências que estão em vocês e é, aliás, por isso que,
desde um ou dois meses, sobretudo os raios X estão em número muito mais importante sobre a Terra, de modo a

"quebrar", se querem, certas resistências que estavam ainda presentes na superfície deste planeta.

Aí está o que podemos dizer.

Questão: O que pensar dos fenômenos de catástrofes naturais que se produzem?

Eles estão ligados à desconstrução.
E eles estarão em breve ligados à dissolução, assim como lhes deixamos entender, ou seja, que é um processo que

chega agora em sua plena maturidade, como lhes disse o Arcanjo Miguel.

Começou, muito levemente, no ano passado, e agora vocês entram nas fases finais, ou seja, não são mais fases
preparatórias, são fases reais de desconstrução total do que deve ser desconstruído.

Agora, há, ainda uma vez, dois modos de ver isso, e eu diria mesmo três, que vão depender de seu ponto de vista.

O primeiro ponto de vista, completamente dualista, é dizer que essas zonas que são destruídas correspondem à
negatividade do ser humano. 

E, isso, é uma heresia, é crer que a negatividade do humano é capaz de desencadear sismos.

A segunda coisa é lhes dizer (o segundo ponto de vista que é também dualista) que as almas estão em sofrimento
porque morreram durante seu sono, ou morreram quando estavam na escola ou outro.

De fato, o ponto de vista Unitário, que corresponde a uma visão muito mais ampla desse processo, corresponde (e
isso foi anunciado por mim mesmo e por outros) como que um processo de Ascensão sem o corpo.

Por conseguinte, não é preciso se lamentarem precisamente diante das desconstruções, porque as desconstruções
vão lhes aparecer e lhes fazer vibrar, em vocês, fibras que os conduzirão ao sofrimento, à dor.

Mas as almas que são tomadas depois deste episódio de desconstrução em massa são diretamente acolhidas e
preparadas para esperar o fenômeno de Ascensão sem o corpo.

Se você estiver verdadeiramente na Unidade, você dirá mesmo que eles têm muita possibilidade, porque são
evacuados antes dos acontecimentos muito mais aterrorizantes que estão aí, agora, com vocês.

Questão: Há um método para se acessar facilmente ao silêncio interior?

O silêncio interior que ocorre depois da nota Si é um processo que deve se estabelecer naturalmente.

Certo número de técnicas foi levado a efeito pelas forças Arcangélicas e por nós mesmos, para lhes permitir acolher
certas energias, mas o silêncio interior, que há depois do som Si, depois do Nada ou Canto da Alma, estabelece-se
em Si quando as energias da Coroa Radiante da cabeça derramam-se totalmente na Coroa Radiante do Coração,

não antes.



Isso é uma medida de precaução, ou seja, não há técnica propriamente falando, é algo que deve se estabelecer por
si.

Do mesmo modo, vocês passarão em breve a um outro tipo de sonoridade, se podemos chamar assim, que
corresponde ao Coro dos Anjos.

Mas o Coro dos Anjos ocorrerá quando houver uma conexão direta estabelecida entre o Estado de Ser e a
personalidade, não unicamente em vocês, mas no nível do planeta. 

E isso será dentro de algumas semanas, no estabelecimento da última Etapa.

Alguns passarão do som Si ao Coro dos Anjos. 
O silêncio interior não pode ser gerado inteiramente, de maneira permanente. 

Sem isso, isso quer dizer que vocês deixam o corpo definitivamente.

Questão: Por que somos ainda solicitados por desencarnados ou o astral quando fazemos um trabalho sobre
a Luz e sobre a Unidade?

O trabalho sobre a Luz e a Unidade não os preserva totalmente da dualidade, sem isso, vocês teriam saído
definitivamente da dualidade, ou seja, de sua encarnação.

Vocês são, entretanto, efetivamente, protegidos por uma certa Vibração.

É preciso bem compreender que há manifestações ligadas a entidades astrais ou desencarnados que não estão
totalmente liberados. 

Quer dizer que não pudemos apanhar todo o mundo para colocá-los num estado de estase (adormecimento)
esperando a Ascensão.

Portanto, há os que passeiam, efetivamente, mas são muito raros, mas passeiam, entretanto. 
O mesmo para entidades que estavam, antes, mascaradas nas franjas de interferência, ou seja, no mundo astral, não

têm mais lugar onde viver, portanto, elas se precipitam, de algum modo, sobre a Terra.

Mas se você vive essas manifestações, isso não quer dizer que é preciso combatê-las, isso quer dizer que elas
chamam sua atenção sobre uma falha que está em você com relação à Luz e com relação à Unidade.

As entidades gostam, como vocês sabem (mesmo as desencarnadas), das zonas de Sombra e elas vão se nutrir de
sua Luz, penetrando

pelas zonas de Sombra. 
As zonas de Sombra são talvez os medos, são talvez cristalizações de algumas coisas que estão ligadas ao que

vocês viveram, ou a alguns comportamentos que não estão claros em vocês, simplesmente.

Mas vocês não arriscam nada, à parte o lado desagradável desse gênero de manifestação. 
Portanto, a explicação, é procurar em Si a zona de Sombra que permanece, que permitiu isso acontecer.

Questão: Proceder a cuidados com um magnetizador poderia apresentar problemas com relação ao trabalho
que é feito a nível Vibratório, como as sessões das 19h?

Então, aí, é eminentemente em função, ao mesmo tempo, de você, caro amigo, mas também do magnetizador.

Há magnetismo e magnetismo, do mesmo modo como há Luz e luz. Com o que trabalha o magnetizador?
São energias magnéticas? 
São energias de oração? 

É a Luz Unitária?

Há tantas formas de magnetismo como de magnetizadores, eu diria. 
Portanto, aí, é um caso de espécie que depende da energia do magnetizador, da Consciência do magnetizador e da

Consciência daquele que trabalha.

Agora, no que concerne aos cuidados energéticos no sentido amplo, é preciso bem compreender que há técnicas,
quaisquer que sejam, que estão baseadas na dualidade, ou seja, na oposição Bem/Mal.

Se o próprio magnetizador imagina que vai caçar o Mal pelo Bem, ele está também sob as leis da dualidade. 
Então, se vocês mesmos fazem um trabalho na Unidade, quer dizer, na Luz Unitária e no despertar da Consciência à

Unidade, é evidente que esta ação de tipo terapêutico magnético que vem de um ser que adere ainda às antigas
crenças e aos antigos modos de funcionamento, é, em algum lugar, prejudicial para vocês. 

Não pode ser de outro modo.

Quer dizer que você não pode reivindicar uma diligência Unitária e recorrer a uma diligência da dualidade. 
Se quiser, é o mesmo princípio com relação às entidades.

Porque nos tempos antigos, e mesmo em minha vida (fiz muitas conferências sobre isso), quando há entidades
astrais que os possuem, isso corresponde a falhas em vocês.

E todo mundo, em minha vida, tinha diversas entidades que vagueavam. 
Essas entidades, hoje, não desapareceram. 

Mas se sua Consciência decide lutar contra essas entidades, você está no nível Vibratório da dualidade, mesmo se
recorrer à Luz.



Em contrapartida, se recorre à Unidade, basta subir suas Vibrações cada vez mais para que as entidades se
desprendam rapidamente e de maneira natural.

Não é de forma alguma a mesma coisa e a consequência a nível Vibratório não é absolutamente a mesma para você,
mesmo se o resultado é o mesmo, a saber, que a entidade desapareceu.

Num caso, você adere e reforça as crenças na dualidade.
No outro caso, você se libera da dualidade e das crenças.

Questão: Como podemos ajudar as pessoas que estão cada vez pior ao nosso redor, em particular os jovens,
sem entrar nos processos duais?

É muito difícil. 
Muito difícil, porque há seres, atualmente (mas não é preciso julgá-los, porque eles serão talvez os primeiros a

ascensionar), que estão nas resistências e nas oposições totais à Luz.

E quanto mais você lhes falar de Luz, e quanto mais você subir em Vibração, mais eles os agredirão, de uma maneira
ou de outra. 

É infelizmente inegável e inexorável.

Mas é preciso ter paciência e suportar, porque, a um dado momento, esses seres que estão na resistência à Luz, eles
não estão em oposição à Luz, mas eles não conhecem a Luz. 

Para eles, são quimeras. 
Eles estão num mundo onde a luz é aquela que eles veem, do dia. 

Eles não podem imaginar que haja Vibrações e Luzes que venham de outros lugares.

Eles estão nas crenças, eles estão nas oposições à Luz, não porque eles sejam opostos à Luz, mas porque eles não
sabem o que é. 

E esses seres são talvez mais evoluídos que vocês.

Simplesmente, eles despertar-se-ão em momentos posteriores. 
Então, eu sei que não são sempre situações fáceis nos casais, com os filhos, pais, etc., no trabalho, porque, ainda

uma vez (eu já empreguei esta expressão), vocês têm uma nádega em cada cadeira, vocês estão entre dois mundos. 
E isso, é também um desafio.

É para encorajá-los a ir para mais Luz, para mais alinhamento e mais Vibração.
Não há nada mais a fazer, infelizmente.

É o que observam por toda a parte sobre o mundo, não só em vocês, não é?

Questão: Ao que corresponde a sensação de vazio total que podemos sentir, seja no nível do corpo, seja no
nível do espírito?

Então, creio que isso foi chamado por Sri Aurobindo, me parece, o switch de Consciência. 
É o momento em que você bascula da personalidade para o Estado de Ser.

Naquele momento, há muitos que adormecem. 
Mas é realmente o momento da passagem, é esta espécie de vazio transitório que separa a dualidade da passagem à

plenitude do Estado de Ser.

Muitos de vocês o vivem quando das efusões de energias de 19h (horário francês), não é?

E também em outros momentos, quando vocês colocam as mãos e quando vocês recitam os mantras. Isso permite, se
quiserem, passar nesse switch de Consciência.

Mas, entretanto, nem todos têm a Consciência do Estado de Ser, depois. 
Há muitos que adormecem porque o nível Vibratório é tal que vocês não têm a possibilidade de vivê-lo

conscientemente, no momento. 
Mas esse fenômeno muito específico de basculamento, que passa pelo vazio, é o basculamento da Consciência de

um estado a outro.

Questão: Qual é a influência do tabaco e do álcool na evolução Vibratória?

Então, o álcool é muito específico, porque há alguns álcoois que favorecem a subida Vibratória, em particular o
champanhe. 

E, em contrapartida, há álcoois que aquecem o sangue, como os vinhos, que permitem também uma subida
Vibratória, mas muito mais violenta relativamente ao champanhe, por exemplo.

Atenção, eu não lhes digo, aí, que é preciso consumir sem parar o champanhe, o vinho ou outra coisa, não é? 
Eu falo em doses moderadas, como vocês dizem.

O tabaco é diferente, porque há seres que têm necessidade de se proteger, justamente, do astral, pelo tabaco. 
Porque o tabaco é também uma erva sagrada que era destinada a proteger do astral e que era utilizada por algumas



tradições para, justamente, limitar as influências astrais quando de algumas cerimônias.

Isso não permite a dissociação, mas isso torna pesadas, de algum modo, as Vibrações do corpo astral, e o impede de
perceber ou sentir entidades do astral.

Agora, se houver excesso de tabaco, vocês vão atrair também as entidades do astral, certamente. 
Tudo é questão de ponderação e de doses.

É preciso diferenciar o uso pontual, com efeitos precisos, num objetivo preciso, do uso abusivo e regular. 
O mesmo para plantas sagradas, certamente.

Questão: Por que, quando temos a impressão de tocar a Luz, acontece que temos também a impressão, por
vezes, de regressão ou de se afastar desta Luz?

Sim, o io-iô é algo inevitável no caminho espiritual. 
A progressão não é jamais linear, como vocês o observaram, uns e outros, qualquer que seja o caminho seguido.

Há sempre momentos de exaltação e momentos de interiorização ou, ao contrário, de descida.
É lógico, é muito lógico. 

Mesmo quando o processo de Despertar ocorrer, inteiramente. 
A menos que se permaneça no Samadhi 24 horas por dia, o que é impossível.

Mesmo os maiores Místicos não permanecem no Samadhi 24 horas por dia. 
Se tomar, por exemplo, o exemplo que vocês conheceram, porque houve muita literatura, que era Ma Ananda Moyî,

ela podia passar semanas inteiras no Samadhi, sem comer, sem beber, sem se mover. Mas, a um dado momento, ela
retornava, não é?

Esse movimento alto/baixo, baixo/alto é inexorável. 
Sem isso, haveria mais manutenção de possibilidade de Vida, na dualidade.

E, aliás, mesmo a Fonte, quando materializou um corpo, viveu períodos de sofrimento extremo porque materializar um
corpo para a Fonte é também participar da dualidade, no tempo desta materialização, que durou alguns anos.

É preciso bem compreender que, a partir do momento em que vocês colocam um pé sobre esta Terra, vocês estão
necessariamente nos altos e baixos.

Entretanto, é o fato de viver os altos que lhes permite suportar os baixos.
Isso é muito importante de compreender.

Vocês têm Um Amigo que se expressou antes (e não revelarei seu nome, ele próprio o dirá a vocês) e, ele também,
quando viveu o seu Despertar (muito, muito jovem), passou o resto de sua Vida tentando reencontrar o mecanismo

que tinha desencadeado o Despertar.

Ele centrou toda sua Consciência e toda sua vida sobre o mecanismo preciso do Despertar e da Luz.
Mas, acreditam que, mesmo vivendo sozinho em sua caverna, no Samadhi, ele passou sua vida no Samadhi? 

A espiritualidade, mesmo a mais elevada, não preserva os inconvenientes da dualidade.

Questão: Se consideramos alguém como um imbecil, estamos no julgamento ou na constatação?

Eu responderia: os dois.
O importante é dizer "é um imbecil, mas eu o amo".

Ou seja, dizer: "é um imbecil", é um julgamento.
Em contrapartida, dizer: "eu o amo e é um imbecil", não é mais um julgamento.

Sobretudo porque ele talvez pense a mesma coisa de você, não é?

E depois, dizemos: "há apenas imbecis que não mudam pontos de vista", não é?

Há muita, se quiserem, sobre a Terra, atualmente, problemática com relação a esta noção de julgamento porque foi
dito: "não julgarás", "na medida com a qual julgares, tu serás julgado".

Sim, mas isso não foi dito pelo Cristo, não é?
Isso foi transformado e são frases que pertencem ao Demiurgo, isso não pertence à Verdade da Luz.

Sempre lhes fizeram crer (e nós cremos, e mesmo eu, em minha vida, porque estivemos submetidos a esta lei) que, a
partir do momento em que fazemos uma má ação, vamos pagá-la. 

E bem, não é de todo verdade. 
Exceto o fato de retardar o retorno à Luz.

Mas, pelo momento, não é preciso crer que se você faz o Bem, você colherá o Bem, ou crer que se você faz o Mal,
você colherá o Mal, porque está ainda na dualidade.

Para além da dualidade há o Ser e há a ação pela ação de Graça, e não mais pela ação/reação. Não é de todo modo
a mesma coisa.



Não disse com isso que é preciso fazer o Mal ou o Bem, não é preciso fazer nem um nem outro, é preciso Ser.

A partir do momento em que você está na Vibração certa, no alinhamento, no Despertar (chame isso como quiser),
você passa sob a lei de sincronia, sob a lei de fluidez, no princípio de atração e de ressonância, onde você vai atrair

para si o que você pensa e o que você é.

Se você estiver realmente na Luz Unitária, o que se manifestará a você será a ordem da Luz.
Então, chame isso de Divina Providência, chame isso de Graça, como quiser, mas é esse princípio que está no

trabalho.

Eu compreendo os cérebros que pedalam. 
Há o pedalar e, depois, há o retropedalar. 

Um golpe à frente, um golpe atrás. 
É bem isso que permite aprimorar e elevar as Vibrações.

Deem-se conta que nós todos (quando digo nós, é mesmo eu, em minha vida) aderimos a crenças porque era nossa
realidade de então, mas essas crenças, hoje, percebe-se que não têm qualquer sentido.

Quanto mais a Consciência se eleva e se expande, mais ela se apercebe que as crenças foram criadas de maneira
artificial para nos fechar. 

E isso faz, por vezes, um grande vazio de se reencontrar sem crenças, não é?, porque, todos os quadros se
despedaçam.

Encontramo-nos livres e soberanos e a soberania, a liberdade, isso dá medo no ser humano.
Porque fomos todos tão fechados, que temos dificuldade em aceitar que somos seres soberanos e que vamos

reencontrar a liberdade total.

Questão: É ainda difícil estabilizar-se no Estado de Ser, porque vivemos episódios de "io-iô". Além disso,
você disse que atingir, já, esses estados, poderia dar acesso a uma liberdade muito grande. Como esses dois

aspectos podem se articular?

É muito simples.

Qual é a característica de todos os seres, em todas as tradições e em todas as civilizações e em todos os povos, que
tocaram esta liberdade?

São seres, e vocês o constatam por toda parte, que eram livres.
O que quer isso dizer?

Já, ser livre, é não mais estar submetido a um trabalho, não mais estar submetido a um outro ser humano, quer isso
seja um casal, quer isso seja filhos ou pais.

A liberdade pode se encontrar, obviamente, dentro de uma vida ativa, mas vocês constatam por vocês mesmos que,
cada vez mais, sua alma, ou seu Espírito, os inspira o fato de deixar as situações dualistas, situações onde a

dualidade é mantida, quer isso seja o trabalho, quer isso seja um companheiro, quer isso seja atividades que até o
presente lhes parecia fáceis, e que, de um dia para o outro ou progressivamente, vão se tornar extremamente difíceis

de manter.

Então, nesse caso, eu lhe responderia: mas o que o impede de ir para esta liberdade?

E se você me responde "sim, mas o dinheiro", "sim, mas isso", "sim, mas aquilo", eu lhe responderia que você não
está pronto para esta liberdade.

É assim simples.

A liberdade e a Vibração da liberdade não se obtêm senão na condição de cortar todas as cadeias, certamente.

Independe de tudo o que pode pensar o resto do mundo.
E não é um chamado à revolução, hein, não é?

Mas, entretanto, é preciso estar bem lúcido sobre os apoios e os resultados.
Se você desejar viver, cada vez mais, as atmosferas Vibratórias da Unidade, você não pode continuar a ir trabalhar

todos os dias em um banco.

Se você desejar viver, ainda mais, os períodos de liberdade e da Unidade, você não pode se não parar de viver com
um cônjuge que lhe bata e que o impeça Vibratoriamente de elevar-se. 

É uma questão de lógica.

Obviamente, progressivamente e à medida que você tocar as atmosferas Vibratórias do Estado de Ser e da Unidade,
mais você aumenta a necessidade de se liberar porque liberando-se, é a única maneira de reencontrar a liberdade e

a Vibração.
Mas cada um a seu ritmo.

Há entre vocês quem abandonou tudo, e outros que resistem, que têm dificuldade, porque têm medo, porque têm
crenças que lhes vai faltar isso ou aquilo.

Mas você não pode pretender a liberdade do que vive no Estado de Ser mantendo algumas crenças ou algumas
estruturas de funcionamento nesta dualidade. 

É assim simples.



Vem um momento, que é diferente para cada Ser, onde os pesos de sua Consciência é tal que lhes é preciso ousar
cruzar o cabo, ou seja, retirar as cadeias. Sem isso, vocês estarão cada vez mais em dificuldade, quaisquer que

sejam os nomes dessas cadeias: marido, esposa, filho, trabalho, etc., etc.

Há um dado momento, se preferirem, onde os compromissos não são mais possíveis. 
Sem isso, isso iria se chamar enganar a si mesmo.

E enganar a si mesmo, nas Vibrações que vocês vivem, faz extremo mal, muito mais do que manter coisas que não
são certas. 

É isso a ética e a integridade que vêm para vocês. 
E isso toca todos os setores da vida.

Questão: Quais são os meios que podem permitir fazer subir a taxa Vibratória?

De início, uma coisa muito simples: comer saudavelmente, comer pouco, ingerir líquidos. 
Evitar os produtos tóxicos.

Ter uma vida saudável.

Imergir-se na natureza e, em particular, nas árvores que são as antenas cósmicas, que captam as Vibrações dos raios
gama e dos raios X e que as podem lhes retransmitir, suavizadas.

Em seguida, vigilância: não julgar.
Constatar se quiser, mas não julgar, não condenar.

Depois, encontrar espaços para Si. 
Quer você o chame de meditação, de oração, de retorno sobre Si, não tem qualquer espécie de importância.

Liberar-se de todas as cadeias, ou do máximo de cadeias, em todo caso aquelas que vocês compreendem como
cadeias e que os sufocam, qualquer que seja o preço a pagar, porque não há preço suficientemente grande para a

liberdade.

Entretanto, se vocês decidem ir para a liberdade, a subida Vibratória é amplamente mantida, pelo que acontece nesse
momento e pelos derramamentos de radiações diversas que vocês recebem e que nós transmitimos até vocês.

A subida Vibratória se faz na condição de que vocês não mantenham conscientemente cadeias e crenças que são
falsas.

Mas vocês têm várias vias de acesso: a alimentação é uma, mas isso não basta.
Quer dizer que vocês podem comer orgânico, se vocês estiverem em um banco, isso não o faz verdadeiro, como se

diz.

Há também as situações em suas relações com as pessoas, que são extremamente pesadas, que eram ainda
suportáveis, por exemplo, há um, há dois anos e que, progressivamente e à medida do passar do tempo e das

semanas, agora, que se escoam, vão lhes parecer intoleráveis.

O que era tolerável, há um ano, vai se tornar intolerável.
Então, o que vocês fazem nesse caso?

É uma decisão que lhes pertence, em sua alma e consciência.

Há vezes em que a Consciência lhes pede para cortar e se liberar.
Há comprometimentos e compromissos que eram possíveis até períodos muito recentes. 

Há o exemplo mais típico em alguns casais, certamente, onde um evolui e onde o outro não quer evoluir, em que isso
era tolerável e torna-se intolerável.

Isso é similar nas situações profissionais.
O que lhes parecia satisfatório, enriquecedor, quaisquer que fossem as somas de dinheiro, vocês o acham agora

confinante.

Então, o que vocês fazem com isso?

Seu mental intervém dizendo "oh lá lá, não é preciso que eu deixe isso, porque vou ter mais dinheiro", "não é preciso
que eu deixe tal pessoa, porque vou me reencontrar na rua", mas a isso, eu lhes responderia como Cristo: "Homem

de pouca Fé".

Ele dizia "Deixe os mortos enterrar os mortos, e seja eu".

Aí, não é questão de seguir qualquer outro, é questão de seguir a si mesmo.

É preciso saber o que você quer.
Você não pode mais, e você não poderá mais, cada vez menos, passar de comprometimento com a Luz. Seja a Luz,

seja a manutenção do antigo.

Você quer ir para o novo, ou quer ainda participar do antigo?
E isso vai se tornar cada vez mais crucial.

Eu os lembro, a partir do momento em que a Luz vai tocar a Terra, aí, vocês vão senti-la passar, em sua Consciência.

Há situações que os colocam em desconforto e na falta de integridade e na falta de transparência. 



E vocês não poderão mais suportá-las. 
E é lógico.

É preciso ir cada vez mais para a simplicidade, é preciso ir cada vez mais para a Alegria e para o princípio de atração,
de ressonância, de fluidez da Luz.

Se vocês se colocarem sob esta influência, tudo passará bem.
Tudo será feito, pela própria Luz e pelos seus guias, para que as coisas se desenrolem (a partir do momento em que

vocês escolherem a liberdade), com facilidade.

Há certamente entre vocês, aqui, que já decidiram tudo mudar e que se apercebem de que não é tão complicado
como lhes parecia. 

Eles descobrem espaços de liberdade que não pensavam mesmo poder viver devido ao fato de seu engajamento
profissional, familiar, social, político, enfim, o que vocês quiserem.

Mas é preciso saber o que vocês querem: a Luz ou não a Luz.

Lembrem-se: os compromissos e os comprometimentos serão cada vez menos possíveis.

Questão: As Vibrações são Amor?

A Vibração não é sempre Amor.

É preciso que a Vibração seja percebida no Coração.
Por exemplo, vocês vão compreender imediatamente.

Nos fenômenos de canalização, as entidades penetram, geralmente, pelo chacra da coroa. 
Mas o que penetra pelo chacra da coroa? Os seres que estão ligados à Luz Negra estão também ligados pelo 7º

chacra.

Portanto, quando vocês sentem uma Vibração na cabeça, isso não quer dizer que é a Luz, isso quer dizer que há uma
Vibração, mas vocês não sabem qual é a Luz que lhes penetra.

Em contrapartida, quando vocês sentem a Vibração no Coração, é o único lugar onde a Sombra não pode jamais,
jamais, jamais penetrar.

Portanto, a garantia da autenticidade da Luz e do Amor é o Coração, e nenhuma outra.

Mas, entretanto, esta Luz deve penetrar por algum lugar, até o tempo em que vocês mesmos nasçam a seu Fogo do
Coração.

O Fogo do Coração é o indicador do Amor.
O Fogo do Amor e o Fogo do Coração são o mesmo processo que se passa no peito.

Mas vocês recepcionaram inicialmente energias de abertura que penetraram pela cabeça.

Mas atenção: se vocês não sentem o Coração, vocês não têm qualquer meio de saber se o que sentem como
Vibração é a Luz, a menos que seja completamente clarividente, que se olhe em um espelho e veja a cor da Luz que

está acima da sua cabeça.

O importante é a Vibração do Coração.
Apenas ela é a garantia da autenticidade do Amor e da Luz.

E nada mais.

Mas vocês podem ter comportamentos de Amor, jogar de salvadores, querer ajudar todo mundo, acariciar uma
criança na rua, e vocês se acham no Amor, mas não estarem, no entanto, Vibratoriamente no Amor.

O Amor é Vibração, o Amor é Fogo.
Ele se torna em seguida um comportamento, mas não o inverso.

Questão: Segundo vocês, a Luz vai tocar a Terra em 2012, ou no mês de maio de 2010?

Primeiro contato, mês de maio.
Estabelecimento definitivo, bem antes de 2012.

Ao menos nós o esperamos, com vocês.

Mas há todas as razões para crer que isso será antes de 2012.

Em todo caso, para uma parte da humanidade, é certo.
E esta parte aumenta dia a dia.

O despertar, se querem, é um fenômeno que toma tempo a se iniciar coletivamente, mas, uma vez que é lançado, isso
faz como uma avalanche, bola de neve, isso apenas pode se acelerar.



Questão: Qual particularidade tem a água da chuva para a cultura?

Extremamente importante.

A água de chuva, quaisquer que sejam os venenos que colocarem em suas nuvens com a vaporização dos aviões, é
portadora das radiações as mais altas, no nível de altitude mesmo, de raios X e raios gama.

Por conseguinte, a água de chuva é certamente a água mais próxima das Vibrações cósmicas, mesmo se foi poluída
quimicamente. 

O que quer dizer que se, por exemplo, você tem uma horta e você utiliza a água da chuva, isso é muito melhor que a
água da torneira ou mesmo que a água de um poço.

Questão: Como conservar o melhor possível a água de chuva, com relação a suas virtudes?

Ela as conserva por si, a partir do momento em que está num lugar não sujeito à influência dos raios solares ou
lunares, ou seja, num plástico, simplesmente, porque, para a água de chuva, é questão de bloquear as Vibrações que
vêm ao mesmo tempo do sol e da lua, porque, chegando sobre a Terra, elas foram já modificadas e falsificadas, não

é?

Portanto, eu bem disse: o plástico.
O que não é o caso para a água que vocês bebem.
Atenção, hein, não me faça dizer o que não disse.

O plástico é um isolante elétrico, não é?
Portanto, se vocês colocam água no plástico, ela será isolada das influências eletromagnéticas.

Mas não a água de beber, eu falo da água de chuva para irrigação, não é?

Agora, se vocês quiserem consumir esta água, é preciso modificá-la.
Mas não vamos nos estender nisso, seria complicado, porque seria demasiadamente forte no nível cósmico.

Questão: Qual será o futuro dos minerais, dos vegetais, notadamente as árvores?

As árvores são as maiores intermediárias entre a sua Dimensão falsificada, onde estão encarnados, e a Luz.

Nos mundos de Luz existe o equivalente de vegetais, mas têm outras estruturas.

Quando digo que o mundo vai se dissolver, não esperem reencontrar-se num mundo diferente.
É preciso bem compreender que tenho uma estrutura e uma aparência.

Ainda que eu seja um ser de Luz, tenho ainda um antropomorfismo. 
Tenho pelos de barba, mas não são constituídos com a mesma matéria que a sua matéria aqui embaixo.

Um Arcanjo tem uma forma que é diferente de acordo com a Dimensão onde ele se apresenta.

Do mesmo modo, a matéria constituinte das outras Dimensões é também uma forma de matéria que não é constituída
dos mesmos elementos. 

São constituintes diferentes que não aparecem ou que não existem, em sua densidade, exceto sob a forma de
vestígios.

Os raios X arranjam-se para criar formas. 
A propagação dos raios X não é ondulatória linear. 

Ela o é na sua Dimensão, mas não o é na nossa Dimensão.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes desejo muita, muita Luz.
E, sobretudo, não esqueçam que vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês nada têm a procurar fora de vocês mesmos. 
Enquanto procuram no exterior, isso prova simplesmente que não estão prontos para viverem a Unidade. 

Vocês têm tudo em vocês, absolutamente tudo.

E essa não é uma crença, é uma Verdade.

Mas lhes é preciso, para viver esta Verdade, deixar todas as outras crenças.

Vocês não podem aderir a um salvador externo, vocês não podem aderir, mesmo, a uma entidade de Luz ou ao que
digo, se vocês mesmos não são isso, se vocês mesmos não estão neste estado Vibratório. 

Senão, como dizia alguém muito conhecido: "enquanto você seguir alguém, você não está no seu caminho".

Estar no seu caminho é seguir a Si mesmo, é ser Si mesmo.



Enquanto você segue algo de fora, seja ele o maior dos Seres que tenha percorrido a Terra, como Cristo, bem, você
não está em seu caminho. Cristo jamais lhes pediu para seguirem-no.

Quando ele dizia: "venha e seja eu, deixe os mortos enterrarem os mortos", isso quer dizer que ele pedia que vocês
imitassem o seu caminho, que vocês se tornassem ele mesmo, e não que o seguissem como um personagem exterior.

É totalmente diferente.

Vocês descobrem hoje sua Dimensão de Eternidade. 
Mas vocês não podem penetrar os reinos dos Céus sem se tornarem novamente como uma criança. 

Tornarem-se novamente como uma criança quer dizer ser simples, muito simples.

É isso o que vai acontecer e vamos lhes facilitar a vida, certamente, destruindo tudo o que não é simples ao seu
redor, é assim simples.

Então, nós lhes desejamos boas-vindas na Luz e, sobretudo, boas vindas com vocês, muito em breve.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.
Eu lhes trago todas minhas bênçãos e todo meu amor.

Vão para vocês, porque há apenas vocês.
O resto é ilusão.

Passem bem, nós os amamos e, sobretudo, amem-se.
Até breve.
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~ A NOVA CONSCIÊNCIA ~~ A NOVA CONSCIÊNCIA ~

Bom dia.

Meu nome é Um Amigo.

Meus irmãos e minhas irmãs, eu parti desse mundo encarnado há uma centena de anos.
Eu fui um Yogi muito conhecido, mas isso não importa.

Eu venho hoje, pela segunda vez, no Interior desse médium.
Eu faço parte dos 24 Anciões.

O meu lugar situa-se, ao mesmo tempo, na Água e no Ar.
Como o venerado Mestre Ram, eu venho ensinar e, sobretudo, compartilhar.

Eu venho agora, porque chegou o momento.

Qual momento? E qual vinda?

A vinda de uma nova Consciência.

Esta 'nova Consciência' que é, para alguns de vocês, já a sua, obedece a regras diferentes, a modos de funcionamento diferentes.

Esses modos de funcionamento chamam novos circuitos e chamam novas compreensões.
Venho compartilhar, pela Vibração e por palavras, esta 'nova Consciência'.

Vocês viverão também os ensinamentos e a vivência, antes de tudo.
Como sabem, e como o vivem, desde os Casamentos Celestiais (e para alguns de vocês, desde já numerosos anos) colocam-se no lugar de novas Vibrações, de

novas estruturas, mesmo nesse corpo de personalidade.
Essas novas estruturas correspondem a novos potenciais que, até o presente, não existiam senão em um número limitado de Seres que chegaram ao Despertar

e, ainda esses, nos séculos anteriores, não puderam elucidar, nem mesmo assimilar totalmente, porque os tempos não haviam chegado.
Os tempos, hoje, efetivamente chegaram.

A preparação, pelo Arcanjo Miguel e pelos diferentes tipos de irradiação que chegam até esse sistema solar, permitiram despertar em vocês uma dimensão
Vibratória a nenhuma outra similar.

Essas Vibrações novas manifestam-se à sua Consciência, à sua percepção.
Seu objetivo é despertá-los.

Eu insisto, como todos insistimos, nós, os 24 Anciões, sobre a primazia de seu trabalho Interior.
A Vibração, as Vibrações que vocês levam, são 'transformantes'.

Elas implicam em mutação e transformação, da Consciência, mas também do corpo, em sua fisiologia, em seu funcionamento.
Isso, inúmeros de vocês o vivem.

Esta preparação Vibratória e interior, o caminho para vocês mesmos, vai se tornar cada vez mais atualidade. 
***

Progressivamente e à medida que vocês avançarem, para o final da intervenção do Arcanjo Miguel, vocês serão, no seu Ser Interior, confrontados a dois aspectos:
um aspecto unitário e um aspecto dual.

O aspecto dual é o mundo exterior e sua desconstrução, depois sua dissolução.
O aspecto unitário é sua Consciência, aquela que vibra, que se expande, e que lhes permite tocar a Unidade, o Estado de Ser e a Luz, não a Luz que vocês
podem perceber com seus olhos, mas a Luz que vocês percebem com o Coração, aquela que os preenche e que os nutre, e que os afasta e os distancia dos

problemas da personalidade, dos problemas inerentes à dualidade, ligados ao exterior, ligados às encarnações, ligados aos aprendizados, nesse mundo.
Assim, em breve, vocês terão a escolha de viver em seu Interior no exterior.

Nenhuma solução poderá ser trazida pelo mundo exterior.
Até o presente, até hoje, e ainda por algum tempo muito curto, vocês dependem, obviamente, de certo número de fatores fisiológicos, sociais, culturais,

educativos, que são tomados no exterior de vocês.
Vocês são, de algum modo, nesta densidade de manifestação, uma interface entre o Interior e o exterior.

A dissolução que chega, vai, ao nível de sua Consciência, colocar-lhes um problema.
Esse problema não é, como há dois anos, um problema de escolha, tal como iniciado pelo Arcanjo Jofiel, mas mais um problema de 'orientação' da sua

Consciência.
A sua Consciência, misturando ao mesmo tempo elementos da personalidade e do Estado de Ser, irá lhes solicitar ir num sentido ou noutro.
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O primeiro sentido é o sentido exterior, e, portanto, centrífugo.
Onde terão a impressão de que lhes é preciso agir, ou reagir, nesse mundo exterior em dissolução, porque, com efeito, vocês perceberão com seus sentidos

usuais, que esse mundo, tal como o conhecem, chega a seu fim.
E isso pode provocar, efetivamente, ação, reação e sofrimentos, compaixão, empatia, e, por vezes, resistências, e, de um outro lado, a Consciência os levará a

viver cada vez mais em seus espaços interiores, lá onde se encontra a Paz, lá onde se encontra o Ser e não mais a ação e a reação. 
***

Vocês terão, em total lucidez e na Verdade, que fazer essa escolha: deixar sua Consciência ir para o exterior e, portanto, ser animada de uma força
centrífuga que os traz, inexoravelmente, à dualidade e, de um outro lado, a escolha inversa, a força centrípeta, aquela que os traz à sua Essência, à sua

dimensão de Sementes de Estrelas, à sua dimensão de Eternidade.

Assim como o disse Cristo quando colocou seus pés sobre esta Terra:
"ninguém poderá servir a dois Senhores ao mesmo tempo": a manifestação da 3ª Dimensão dissociada que vocês percorrem desde tempos antigos (com suas

leis, com suas regras, com suas ilusões, com seus sofrimentos, com seus prazeres) e, de outro lado, o mundo Unificado que se abre a vocês (mundo do retorno
à casa, à sua Verdade), lá onde não há nem antagonismo, nem impulso, mas simplesmente Ser e Estado de Ser, Luz e Verdade.

Compreendam bem que esse movimento de sua Consciência determinará o modo como vocês viverão esta dissolução, porque a dissolução exterior do mundo, de
seu ambiente, precederá de muito pouco a própria dissolução desta faceta de sua Consciência chamada personalidade que deve, ela também, se apagar, para

deixar lugar ao que Cristo chamou de a Ressurreição e que foi tão mal compreendido.
Não é a Ressurreição da carne, é a Ressurreição da Luz, da sua Dimensão, antes que vocês fossem presos e fechados nesta matriz.

Em sua alma e Consciência, como é dito, vocês serão chamados a iniciar um movimento para o Interiorou para o exterior.
Vocês compreenderão muito melhor essas palavras, no momento vindo, porque a Luz do Estado de Ser começará a dissolver, de maneira muito real e muito

concreta, para vocês, esse mundo.
Muitas coisas, assim como anunciou o Arcanjo Miguel, vão desaparecer.

Tudo o que não pertence ao mundo da Luz autêntica, tudo o que não pertence ao mundo da Unidade, será dissolvido.
Tudo o que, em vocês, não pertence a esta eternidade será, do mesmo modo, dissolvido.

O agente que iniciará esse movimento será, evidentemente, e antes de tudo, o Sol.
Observem e velem o sol, porque o sol não é nada mais que o conjunto de corpos espirituais da Humanidade, prisioneiros, que se liberam e que vêm a vocês.

O movimento do sol, as ejeções diversas do sol, assinala e assinalará a dissolução.
E como sabem, também, vocês serão prevenidos, individual e coletivamente, pelos sinais exteriores e por uma voz interior, que nenhum ser humano poderá

ignorar porque é aquela de nossa Criadora, Criadora desse corpo, antes que fosse alterado pelas forças que se afastaram da Luz. 
***

Esses momentos aproximam-se a grandes passos.
É, portanto, necessário se preparar.

Preparar-se não quer dizer não agir e não reagir, nesse mundo, mas tornar-se cada vez mais conscientee lúcido das Vibrações que os anima.
Essas Vibrações que, quando vocês colocam sua Consciência sobre elas, alinham-se com sua Consciência e os colocam literalmente na Luz, na não

resistência, no abandono, na Verdade, na integridade, na honestidade e na Verdade.
É apenas neste estado que vocês encontrarão o florescimento necessário, a força necessária para viver o que vem.

A Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração, e muito em breve um novo elemento que será inicializado pelo Arcanjo Miguel, entre a penúltima e a
última etapa, lhes permitirá realizar essa que chamaria a conexão final, aquela que lhes permitirá ancorarem-se na nova realidade, na Unidade.

Vocês mudarão efetivamente de ponto de ancoragem.
Alguns de vocês irão imediatamente a outras esferas de manifestação, sem qualquer interrupção de Consciência.

Lembrem-se de que tudo dependerá do 'ponto de vista' que vocês adotarem naquele momento.
Se o seu ponto de vista for exterior, vocês arriscam se tornar uma lagarta que esmorece, que não vê que ela se transforma numa borboleta.

Por outro lado, se vocês adotarem o ponto de vista Interior, aquele da Consciência iluminada e Vibratória, vocês adotarão o ponto de vista da borboleta que acolhe
a morte da lagarta, na Alegria e na Unidade.

É, portanto, esse momento, um período que eu qualificaria de 'probatório', que é aquele que deve vê-los afirmar e estabelecer a Luz em vocês, por uma Vibração
forte, por uma alquimia das Coroas Radiantes da cabeça e do Coração, permitindo-lhes encontrar, ainda uma vez, a força, a integridade, a Verdade, abeleza e

a vontade, que vocês poderão, por um certo tempo, manifestar no mundo exterior.
Vocês serão, portanto, naqueles momentos, um bálsamo e um reconforto para aqueles que não empreenderam, ainda, esse movimento centrípeto e que estão

ainda no movimento centrífugo (o movimento exterior, a ação, a reação, o sofrimento).
Não há lugar para o sofrimento nos espaços Vibratórios Interiores porque, nos mundos da Unidade, não há qualquer lugar para o sofrimento.

O sofrimento pertence inegavelmente ao mundo no qual vocês evoluem pelo momento.
Ele é excluído dos mundos de Interioridade, ele é excluído dos mundos Unitários. 

***

A melhor preparação para este período é uma preparação Vibratória: acolher a Coroa Radiante e despertar, na cabeça e no Coração, preparar-se como o fez o
Arcanjo Miguel, para pacificar as últimas resistências situadas ao nível do corpo de personalidade, ao nível de sua emocionalidade, a fim de penetrar, muito em

breve, o Fogo do Éter e o Fogo da Terra.



O Fogo do Éter e o Fogo da Terra são as duas últimas etapas que o Arcanjo Miguel lhes explicará e que vocês viverão.
Os longos discursos do Arcanjo Anael sobre o abandono à Luz encontram este ano, um ano depois, a sua plena justificação e a sua plena explicação.

Eu os remeto então a essas muito numerosas palavras que este Arcanjo do Amor pronunciou sobre as noções de abandono.
É isso que vocês vão, vocês mesmos, realizar em vocês.Guardem essas palavras: a única força será interior.

A única Luz será interior.
Apenas no seu Templo Interior, no Coração, é que vocês irão encontrar a serenidade, e em nenhum outro lugar.

Aí está o que me ative hoje e que me aterei novamente, quando de minhas próximas intervenções, depois da vinda do Arcanjo Miguel, para desenvolver em vocês,
informá-los e compartilhar e lhes revelar os circuitos de Consciência e os circuitos energéticos que vão se completar no Interior mesmo desse corpo de

personalidade, permitindo-lhes dissolver, justamente, esse corpo de personalidade.
Por intermédio da ignição das doze lâmpadas, por intermédio da Vibração a uma oitava superior dos sete chacras que vocês conhecem e dos cinco novos
chacras, também pela circulação da Consciência e energias em novos circuitos Vibratórios, vocês serão levados a viver a Verdade e a própria Consciência.

Agora, Irmãos e Irmãs, dada a ausência do Arcanjo Anael, extremamente ocupado na ronda Arcangélica, na magnetosfera, eu substituirei com prazer seu lugar, a
fim de lhes esclarecer por palavras e por minha própria Vibração, em seus questionamentos, especificamente sobre esse processo que está a suas portas e que

já começou para alguns de vocês. Então, eu os escuto. 
***

Questão: Poderia nos falar dos novos corpos? Quais são suas funções?

Isso será ponderado depois da intervenção do Arcanjo Miguel de 17 de março e não antes.
Vocês já têm 5 pontos de localização que lhes foram dados pelo próprio Arcanjo, correspondentes aos chacras em relação com esses corpos (*). Eles são

situados em lugares extremamente precisos no que concerne aos chacras, mas os corpos, até 17 de março, não estariam ainda manifestados na dualidade.
Existiam simplesmente os pontos Vibratórios, os pontos de acesso, situados na ponta do esterno, no ângulo de Louis, acima do chacra da garganta, abaixo do

nariz, sobre o lábio superior e acima da bola do nariz.
Por analogia, se preferirem, Manipura chacra, 3º chacra, situado entre o umbigo e a ponta do esterno, é um chacra.

O corpo correspondente é chamado de 'ovo áurico' ou 'corpo emocional'.
Do mesmo modo, esses 5 novos corpos, correspondentes aos 5 chacras manifestados no plano Vibratório, correspondem a estruturas bem precisas ao nível do

Estado de Ser, qualquer que seja sua origem Dimensional, que vocês deveriam reencontrar e perceber, em suas funções e em sua estrutura, e que se estenderão
a partir do final da intervenção de Miguel.

Eu irei revelar esses novos circuitos Vibratórios da Consciência depois de 17 de março, se bem o quiserem. 
***

Questão: Com relação às etapas, todos os dias 17 de cada mês, algumas pessoas sentem-se como "atrasadas", não vivendo alguns processos. Por que essas
defasagens? O processo poderá ser vivido, apesar de tudo, para essas pessoas?

Irmão, é preciso bem compreender que cada um e cada uma evolui no seu ritmo próprio.
Alguns têm a chance de se calcarem perfeitamente nas flutuações da Consciência mesmo nesta Terra, inicializadas pelos Arcanjos e por nós mesmos. Outros

são diferidos no tempo.

Eu não diria que eles estão em atraso, eu diria simplesmente que o processo de maturação é diferente.
Mas lembre-se das palavras de Cristo: "os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros".

Quando dos primeiros impulsos do Espírito Santo, que começaram em 18 de agosto de 1984, alguns seres captaram, naquele momento, a descida desta energia
específica que era o Espírito Santo, ao nível de sua cabeça e constituíram, já, laboriosamente, progressivamente e com o passar dos anos, seus corpos de Luz.
Obviamente, esse trabalho, naquela época, se fazia passo a passo, semana após semana, mês por mês. E depois, a partir do ano de 1997, o efeito cumulativo

das Vibrações da Consciência do Espírito Santo, ao nível da Humanidade, ao nível da Terra, permitiu que os últimos abertos ao nível do Espírito Santo vivessem o
que os primeiros viviam durante meses e anos, no espaço de algumas semanas.

E depois, no início dos anos 2000, esse processo que levava anos, para os primeiros, meses e semanas para aqueles que seguiam, instalou-se de maneira
definitiva e instantânea.

Será do mesmo modo para os novos corpos. Será do mesmo modo para a Coroa Radiante da cabeça e do Coração, assim como a última estrutura a se
despertar, para todas as outras.

Esta ativação não é nem recompensa, nem punição.
Ela é evolução normal, e todo ser humano, absolutamente todo ser humano, viverá isso.

A única diferença será a capacidade da Consciência para ir para o Interior ou continuar a ir para oexterior. A única diferença está aí, mas é, e será sempre, uma
decisão livre da Consciência.

Não há, portanto, apreensão a manter, não há mais competição, mas, bem mais, um processo de 'maturação', que é diferente de acordo com os indivíduos.
Algumas Consciências, apesar de sua vontade espiritual e sua percepção da Luz, estão tão engajadas em seus jogos de ação e de reação, nos sofrimentos do
passado, que essas Consciências estão ainda presas, apesar da Luz que elas percebem na cabeça ou no Coração, nos processos ligados à encarnação, nos

sofrimentos do passado, nos modos de funcionamento do passado, nas crenças do passado.

Essas almas, essas Consciências, não estão ainda liberadas de todas as crenças ilusórias.

Elas mantêm, à sua maneira, a Ilusão desse mundo. Elas não são responsáveis. Elas não são culpadas. Elas não são defeituosas. Mas elas não terminaram, de
qualquer modo, nesta encarnação, a experiência da dualidade.

Mas, a um dado momento, no momento em que o sol será revelado inteiramente, isso assinará adissolução total desse mundo e, naquele momento, para todas
as Consciências que aí estão.

Guardem bem que somente a orientação da Vibração e da sua Consciência decidirá o lugar aonde vocês irão, e nenhum outro, e certamente não suas crenças. 
***

Questão: Hoje, quando alguém morre, continua prisioneiro da matriz ou acede diretamente a outros planos?

Todos os falecimentos ocorridos desde o início dos Casamentos Celestiais colocam as almas em um processo de pseudo letargia.
As almas estão em uma espécie de estase da Consciência, aguardando, como num período de sono, a dissolução final. Algumas almas decidem se reencarnar.

Lembrem-se de que a emergência do novo mundo não pode se fazer senão através da dissolução do antigo mundo.
E aquela que vocês denominam Gaia, e Urantia, neste universo local de Nebadon, não pode evoluir para a sua dimensão futura senão quando o antigo estiver



definitivamente morto.
É o mesmo para as almas que deixaram esse plano. 

***

Questão: Isso significaria que essas almas estariam todas, de algum modo, "no mesmo nível"?

Absolutamente não. Cada alma irá, no momento do despertar, para onde a sua Consciência a levar, do mesmo modo que, para vocês, encarnados, o
movimento centrífugo ou centrípeto irá dirigi-los para onde devem ir. Do mesmo modo para essas almas, em estase, elas irão, no momento do despertar, para

onde a Consciência as levar. 
***

Questão: Sri Aurobindo assinalou que as 'franjas de interferência' ligadas ao astral haviam desaparecido. Ultimamente, novamente se falou de entidades ligadas
ao astral. O que é exatamente?

As 'franjas de interferência' representam os limites do que seus cientistas chamam de magnetosfera, que os mantêm, pelo jogo do eletromagnetismo, prisioneiros
nesta matriz.

Essas forças ligadas às 'franjas de interferência' estão dissolvidas, efetivamente, desde quase um ano. Entretanto, as almas evoluem numa forma matricial astral.
Existem, obviamente, ainda, entidades no sentido que vocês entendem. Isso não contradiz o desaparecimento das 'franjas de interferência'. Lembrem-se disso.
No Apocalipse de São João, assim como o disse, aliás, Sri Aurobindo, naquele momento, os demônios serão soltos. É exatamente o que está acontecendo.

As 'franjas de interferência' sendo dissolvidas, as entidades, os demônios, assim como vocês os nomeiam, não têm mais lugar onde se estabelecer. Eles são,
portanto, desmascarados e revelados.

Isso faz parte da etapa que vocês vivem atualmente, inicializada pelo Arcanjo Miguel, correspondente à chegada da tripla irradiação ao nível de seu plexo solar que
assinala, para vocês também, a dissolução de sua própria 'franja de interferência', que passa, para alguns de vocês, por espaços de sofrimento, de resolução de

sofrimento, por vezes dolorosos.
Simplesmente, as forças que evoluíam nesta dualidade, mascaradas pelas 'franjas de interferência' (e isso se refere também a algumas Consciências afastadas

da Luz que criaram esta franja de interferência) não têm mais lugares onde se esconderem, onde se regenerarem.
Então, obviamente, aquelas que não quiserem retornar à Luz manifestar-se-ão em sua densidade (3D) já que estavam ausentes e escondidas nas 'franjas de

interferência'.
Aquelas que aceitarem retornar à Luz e que estarão, portanto, redimidas, serão, elas também, colocadas em estase, o tempo que a nova Terra emerge da antiga

Terra. 
***

Questão: Os fenômenos de dissolução podem se manifestar nos espaços de sono por fenômenos de pesadelos ou, ao despertar, pelo fato de se estar
particularmente angustiado?

Durante este período, completamente. Mas não é ainda a sua dissolução, porque você vê o seu corpo, pela manhã, ao despertar, não é?
A dissolução assinala o desaparecimento desse corpo, em toda Consciência. 

***

Questão: Quando você fala de desaparecimento, faz referência a uma destruição ou a uma forma de eterização?

Tudo depende de qual for o 'ponto de vista'.
Aquele que estiver num olhar centrífugo, irá denominar isso uma destruição, uma morte. Aquele que estiver colocado numa Consciência e num ponto de

vista centrípetos, chamará isso de eterização.
É o mesmo processo, exatamente o mesmo, mas tudo dependerá do olhar da Consciência.

Será o mesmo para os acontecimentos que vocês já começaram a viver neste planeta desde dois meses e que irão se intensificando.
Se vocês os olharem com o olhar da personalidade, vocês chamam isso, efetivamente, de destruição e sofrimento. Se os olharem com o olhar da

Consciência interior, no Estado de Ser, vocês chamarão isso de eterização ou Ressurreição.
Compreendam bem que é o mesmo processo, exatamente o mesmo.

Somente o modo de vê-lo e vivê-lo será diferente. 
***

Questão: Os Anjos estão fora da matriz?

Cara Irmã, os Anjos começaram a se manifestar, de maneira não excepcional, mas mais habitual, sem para tanto tornarem-se comuns, assim como o anunciou,
há dois anos, o Arcanjo Jofiel.

A partir do momento em que os primeiros ensaios de penetração da matriz foram possíveis, pelo acúmulo de energias do Espírito Santo, retransmitidas
desde Sirius B, desde 1984, a abordagem dos mundos Angélicos foi possível para um grande número de pessoas.

Os Anjos, obviamente, não pertencem a esta matriz, porque se um Anjo viesse a ser preso pela matriz, ele cobriria, como vocês, um corpo humano.
Hoje, desde a vitória da Luz em 15 de agosto do ano anterior, os Anjos, os Arcanjos, as Hierarquias de Luz, as forças da Confederação Intergaláctica, podem se

manifestar sem risco de serem presos, por sua vez, nesta matriz.
Eles não podem, entretanto, investir totalmente, salvo em caso de urgência, no mundo em que vocês vivem.

Essas forças estão na orla desta Terra e da sua atmosfera, na magnetosfera, mas também no Sol. Elas chegam, portanto, à sua Consciência e tornam-se visíveis
à sua Consciência.

Cada vez mais fenômenos luminosos, fenômenos de espirais, de portas de estrelas, de buracos de vidro, tornam-se coisas extremamente frequentes na superfície
do seu mundo. Eles assinalam a irrupção, nesta densidade, das forças da Luz.

O resultado da Consciência humana que tem seguido os Casamentos Micaélicos, tendo sido capazes de ativar em si a Coroa Radiante do Coração, permitiu, de



algum modo, suavizar as primeiras penetrações de Luz.
A penetração total da Luz na Terra, e não mais em sua magnetosfera, será realizada no final das Etapas Micaélicas. Naquele momento, o que foi anunciado, há
mais de um ano, pelo Arcanjo Miguel, como os fenômenos coloridos e de irisação no Céu, tornar-se-ão extremamente frequentes, como estão se tornando já.

Informem-se sobre a multiplicação de espirais de Luz.
Informem-se sobre a importância das manifestações do que é chamado esferas, ou ainda do que é chamado as bolas de Fogo. Elas serão cada vez mais

numerosas e assinalam, inegavelmente, a penetração da Luz em sua densidade. 
***

Questão: Ao que correspondem as bolhas e espirais de diferentes cores que vemos em algumas fotografias?

Isso corresponde a manifestações da Luz.
A Luz chega quase que no limiar de percepção consciente de sua vista.

Vocês estão ao nível da percepção Consciente, Vibratória, e não ainda visual, mas isso está em curso de estabelecimento.
O que estava escondido lhes será revelado. Vocês verão então, com seus olhos, o ambiente que lhes era escondido. Isso faz parte da revelação da Consciência e

do acesso da Consciência ao Estado de Ser.
Obviamente, esses fenômenos luminosos serão em número cada vez mais importantes e serão captados por seus diferentes meios técnicos de modo cada vez

mais importante. 
***

Questão: É exato que, sob os templos egípcios, há uma pedra da qual emana uma esfera específica ligada à Intraterra?

Isso é completamente verdadeiro.
Várias construções realizadas pelos Anciões e, em particular, pelos descendentes da Atlântida, comportam, dentro da sua estrutura, minerais muito particulares,

vindos da Intraterra, efetivamente, que permitem conscientizar literalmente esses templos, esses lugares.
Do mesmo modo que os Círculos de Fogo dos Anciões possuindo uma forma específica que devia permitir, no momento vindo, reativar a Vibração da Luz vinda de

outras Dimensões, o que é o caso atualmente. 
***

Questão: Podemos considerar que a energia dessas pedras vai desempenhar um papel específico, agora?

Aí também a resposta depende do ponto de vista.
Não se esqueçam jamais de que o mais importante é o movimento centrípeto, ou seja, para vocês mesmos.

Os diferentes reinos da evolução, os cristais, em particular, vivem também essa aproximação da Luz. Mas não procurem, através de cristais ou de lugares,
mesmo se forem diferentes, porque isso lhes provocará um movimento centrífugo e não centrípeto.Mais do que nunca vocês devem aprender, reaprender, a

orientação interior.
Esta orientação interior e esta confiança interior estão ligadas, verdadeiramente, à orientação do movimento da sua Consciência para o Interior.

Cada passo que vocês ensaiam fazer para o exterior, mesmo sobre coisas luminosas, irá afastá-los de vocês mesmos. 
***

Questão: Poderia nos dar informações referentes aos cinco novos Arcanjos?

Não me cabe revelar-lhes os seus nomes. Isso será realizado, em pessoa, se podemos dizer, pelo Arcanjo Metatron, quando da sua vinda. 
***

Questão: No Egito, quando os templos mudam de lugar, isso implica em um sofrimento para os lugares?

Não estou certo de ter apreendido o alcance desta questão e o sentido dela.
Qual é o interesse? 

***

Questão: Certos lugares, no Egito, foram inundados e os templos deslocados. O que acontece no nível das energias?

Tudo depende de quem suportava a energia.
Era o lugar em si ou era a construção?

A partir do momento em que vocês transformam um lugar, que isso fosse uma artificialidade inicial e um papel específico, onde vocês mudarem as pedras,
obviamente, o novo lugar não é portador senão da reminiscência das pedras e de nada mais.

Agora, falar de sofrimento está talvez ligado à percepção daquele que o percebe e nada mais. 
***

Questão: Isso muda a potência do lugar, o que emana desse lugar?

A resposta é, obviamente, sim.
Entretanto, alguns seres sensíveis podem sentir, ainda uma vez, a reminiscência das pedras, qualquer que seja o lugar ou essas pedras. 

***

Questão: Poderia nos dar informações sobre a Arca da Aliança e o seu papel?



A Arca da Aliança foi despertada e revelada ao mundo, há aproximadamente um ano.
A Arca da Aliança é um condensador que dá o acesso ao mundo multidimensional. Trata-se, sem que a palavra seja completamente exata (mas, na sua

linguagem, não há outra), de uma tecnologia de Luz.
Esta tecnologia de Luz que foi entregue, em sua história, a um enviado da Luz, permitiu-lhe conectar os planos além da matriz e da Ilusão e permitir o que foi

chamado, naquele momento, de alguns 'prodígios'.
A Arca da Aliança irá intervir em momentos precisos da sua história, chamados de dissolução.

A Arca da Aliança necessita das chaves. As chaves não são chaves, no sentido físico, mas são as chaves ligadas ao DNA, de que são portadores unicamente
dois seres denominados as Duas Testemunhas, que vêm antes de Cristo, descritos em todas as tradições e em todos os textos sagrados, ditos sagrados,

apesar da sua falsificação.
Estas testemunhas são descritas na Bíblia, mas também no Corão.

Eles preparam a manifestação de Cristo, em meio à nova Dimensão. 
***

Questão: Este ano deve vir a Paris um Moai (*) da Ilha de Páscoa. Faz parte desse processo?(*) Moai (de acordo com Wikipedia):
Localmente moai, é o nome das estátuas monumentais em basalto da Ilha de Páscoa. Sua altura varia de 2,5 a 9 metros, para um peso médio de 14

toneladas. Todas são de monólitos voltadas para o interior da Ilha.

Existiu, em meio a diferentes manifestações, civilizações, tanto no mundo ocidental como nos mundos mais antigos, certo número de objetos portadores de
Vibrações específicas, que foram objetos que manifestaram energias ultradimensionais, situando-se, não em sua forma física, mas além das altas densidades de

Luz e do tempo e que, hoje, se reativam.
Mas lembrem-se de que vocês mesmos foram construídos assim. Então, certamente, pode ser interessante perceber e sentir a Vibração e a Consciência da Arca

da Aliança, como de um Cristal, como de um Moai, ou como de um Crânio de Cristal.
Mas, em última análise, tudo isso é apenas feito para que vocês se voltem para vocês mesmos. Se esse não for o caso, vocês se afastam de vocês mesmos. 

***

Questão: Se, orientando-se para um movimento de exteriorização, nos afastamos da Luz, vir assistir a uma canalização como esta é também um movimento
exterior?

Eu bem falei de ensinamento, mas também de compartilhar.
Tudo depende do seu 'ponto de vista', ainda uma vez.

Se vocês permanecerem no estágio da palavra, sem a Vibração, então, evidentemente, vocês saem de vocês mesmos. Se vocês penetrarem as esferas
Vibratórias que eu emito estando entre vocês, então, obviamente, vocês irão para vocês mesmos, porque eu os remeto à sua própria Essência e à sua própria

Vibração.

E, ainda uma vez, eu bem disse também que ir para o Interior não deve privá-los de agir e de interagir com o mundo exterior. Esse movimento irá cessar, mas
somente no momento anunciado pela Divina Maria e pelo Arcanjo Metatron, não antes. 

***

Questão: Como passar do compartilhar exterior a um movimento de compartilhar Interior?

Isso é muito simples, meu Irmão.
Se as duas pessoas em causa nesta relação estão, ambas, numa diligência de Vibração Interior, então, a ressonância constituída quando do compartilhar os

remete nesse movimento centrípeto para vocês mesmos.
É aí que vocês se apercebem de que certo número de relações os faz sair de vocês mesmos e os esgota e de que outras relações os nutrem, porque elas os

remetem a vocês mesmos.
Cabe a vocês, obviamente, discernir, no plano Vibratório (e não no aspecto físico ou afetivo) qual é o papel de uma relação, qualquer que ela seja, que vocês

estabelecem em sua Vida exterior.
Algumas relações os remetem a vocês mesmos, outras, afastam-nos de vocês.

A diferença é extremamente fácil de se fazer.
Ela não se faz com a discriminação mental ou com o aspecto fácil (eu amo/ eu não amo), mas, bem mais,ao nível da percepção da resultante Vibratória do seu

encontro.
Tendo encontrado exteriormente tal pessoa, vocês foram mais para o seu Interior ou então vocês se afastaram do seu Interior? 

***

Questão: O que são a Luz e a Consciência Crística com relação à Fonte?

A Fonte é Luz. A Consciência Crística está ligada à tomada de Consciência da sua dimensão Fonte e da sua dimensão Luz.
A Luz pode se manifestar independentemente da Fonte, mesmo se ela ali estiver sustentada e se ela ali encontrar a sua origem.

A Fonte é o tudo, ou o Um, se preferirem.
A Luz tem diferentes tonalidades, diferentes frequências. A Luz de que falamos, quando falamos da Luz da 5ª dimensão, é uma Luz que vocês denominam, na

Terra, os raios X e os raios gama, que são, a priori, nocivos e, com razão, para esse corpo físico que está privado disso.
A Luz não é, portanto, unicamente os fótons visíveis, mas os níveis Vibratórios diferentemente mais elevados, pertencentes a outras densidades de tempo e

suportados por vezes por partículas que lhes são desconhecidas nesta Dimensão.
A Fonte é o conjunto de Luzes.

A Fonte é o conjunto de Consciências.
Vocês são, vocês mesmos, a Fonte, quando vocês a revelarem, obviamente. 

***

Questão: Como se articulam o que nós chamamos de Fonte e Alcyone?



A Fonte elegeu o seu domicílio em Alcyone, filha das Plêiades.
A Fonte está por toda parte, assim como sabem, desde o átomo, mesmo nesta Dimensão onde vocês estão, porque, senão, esta Dimensão não poderia existir.

Mas a Fonte estabeleceu o seu domicílio, se preferirem, o seu centro, se preferirem, ao nível de Alcyone, mesmo estando por toda parte ao mesmo tempo.
Alcyone é, portanto, uma concentração da Luz e das suas potencialidades.

Mas a Fonte tem a possibilidade de se deslocar e de vir tanto nesse canal como em outros canais, como em vocês mesmos.
A Fonte tem um dom da onipresença total.

Ela é uma Consciência oniconsciente, é a melhor palavra que posso empregar. 
***

Questão: Poderia nos falar de Nibiru?

O que quer saber com relação a Nibiru?
Porque inúmeras coisas poderiam ser ditas.

Houve uma frequente confusão, e insistiria apenas nisso, se preferirem, entre Nibiru e Hercobulus (Hercólubus), entre as Embarcações da Luz que levam o nome
de Nibiru e as Embarcações da Sombra que levam também o nome Nibiru.

É uma palavra que está muito na moda.
Se preferirem, é a mesma coisa que para Deus.

Alguns ensinamentos lhes mostraram, quer vocês aceitem ou não, que a entidade que se chama Deus é a mesma entidade que se chama Diabo. Quer vocês
aceitem ou não.

Mas, para um, Deus é também a Fonte.
Naquele momento, ele não é mais Deus, ele é a Fonte.

A linguagem serve para enganar.
Eu insisti, quando da minha primeira vinda, no fato de que eu esculpiria as palavras, a fim de lhes dar, se possível, uma abordagem Vibratória ligando-as aos seus
sentidos. Mas há palavras que fogem do controle: a palavra Deus é uma delas. Porque, de acordo com as diferentes tradições existentes, há um Deus. Na Índia,

há vários deuses.
Algumas coisas lhes dizem que não há senão Deus, apenas Deus, e, no entanto, outras nos dizem que Deus é o diabo.

Deus é uma palavra inventada, inventada pelo demiurgo que criou esta Dimensão. Assim, nós, nós das esferas Unitárias, empregamos a palavra Fonte, da Luz
ou da Unidade.

Nós empregamos, entretanto, as palavras de Divindade, porque a Divindade é um estado, mas daí a uma Divindade se proclamar Deus, há uma falsificação.
Entretanto, isso é muito astucioso, em todos os sentidos do termo, porque assim que vocês empregam uma palavra, enquanto humanos, existe um conteúdo

simbólico e semântico, na sua cabeça, que os faz ligar a palavra que evocam a certo número de coisas.
E vocês empregam, entretanto, as mesmas palavras, umas e outras, para designar coisas profundamente diferentes. Assim, quando eu falo de Luz, alguns vão
entender Luz do dia, ou Luz do Sol. E quando eu falo de Luz, eu entendo, eu, raios x e raios gama, que são, para vocês, destruidores e, para nós, das nossas

Dimensões, esses raios x e esses raios gama são a Luz.
O que vocês veem, vocês, sobre a Terra, não é a Luz. Aí está, portanto, há aí, nesse nível, uma dificuldade inerente à própria palavra empregada.

Dessa maneira, então, para Nibiru, as coisas são muito complexas, porque existem várias denominações referentes a Nibiru.
Nibiru foi desviado, no que diz respeito às Embarcações da Sombra, desde o mês de agosto do seu ano passado, mas existem outros Nibirus.

Assim como certos textos confundiram Nibiru com Vênus, a estrela da manhã. Ou ainda com Hercobulus, chamado também de Némesis, o sol gemelar. Tudo
isso é muito complexo porque as palavras, para algumas palavras, são portadoras de outras coisas além do significado inicial.

Não se esqueçam de que a sua linguagem é proveniente do sumério e que é, portanto, falsificada,inteiramente.
Assim é a palavra Amor.

Quando eu emprego a palavra Amor, não é de forma alguma o mesmo vivido pela palavra Amor, na sua Dimensão. Mais frequentemente, a palavra Amor é colorida
pelos seus próprios amores, pelas suas próprias fixações, pelos seus jogos de dualidade numa relação, num casal, por exemplo, que estritamente nada tem a ver

com o que é o Amor nos planos multidimensionais e, no entanto, é a mesma palavra.
Em todo caso, para nós que não temos palavras, a mesma Vibração. Mas a Vibração que nós denominamos Amor nada tem a ver com a Vibração do que vocês

chamam de amor.
Para algumas palavras, o significado é mesmo o oposto. É por isso que a Consciência deve apreender e viver a Vibração. A Vibração permanecerá sempre

superior às palavras porque, quando falamos de Coroa Radiante do Coração, obviamente, a Vibração é percebida no Coração.
Eu não vejo chamar de Coroa Radiante do Coração uma Vibração que se situa ao nível de Manipurachacra, não é?

Assim, portanto, a Vibração do seu Templo interior, a própria Vibração desse corpo de personalidade, é portadora de sentido e de lógica.
Uma entidade da Sombra não poderá jamais enganar o seu Coração. Uma entidade ligada ao ego, ou ao seu próprio ego, não poderá jamais manifestar-se no

chacra do Coração. Ela permanecerá ao nível do plexo solar em ou outros chacras, e assim por diante.
Vocês substituem a palavra pela Vibração e, nesse momento, tudo se esclarece. Se vocês chegassem a colocar uma Vibração em cada palavra, não haveria

mais problemas.
Deem-se conta do nível de crença da Humanidade: quando você pronuncia a palavra Deus, você ativa o 7º chacra. Mas você o ativa para receber o quê? A

Vibração de Deus, que não é a Luz.
Então, quando você pronuncia Fonte, você ativa a Coroa Radiante da cabeça e você recebe a Luz. Assim, é importante compreender que as palavras os levarão

sempre, e mesmo as minhas, ao seu próprio campo de percepção e de coerência.
Somente a Vibração não pode enganá-los. Somente a Vibração é justa, porque a Vibração segue circuitos energéticos em relação direta com o sentido e a

imanência da própria Vibração, além da palavra. 
***

Questão: A palavra Allah é também falsificada como a palavra Deus?

O que chamam de "God", o que chamam de "Yavé", o que chamam de "Allah", toma a sua origem na mesma origem que não é a Fonte, mas que é o demiurgo,
cujo verdadeiro nome, se quiserem saber, é Yaldébaoth (Yaldabaoth).

Yaldébaoth é a entidade separada da Fonte que, acompanhada de alguns Arcanjos, criou esta Dimensão. Depois, os Anjos chamados da Queda, cujo chefe era
Lúcifer, foram redimidos. Yaldébaoth não está redimido. Ele o será um dia. 

***

Questão: O que dizer das letras hebraicas que estão muito ligadas à Vibração?



As letras hebraicas são portadoras de uma Vibração, do mesmo modo como outros alfabetos sagrados, aramaicos e sânscritos.
Entretanto, a associação das letras foi conduzida com relação à língua suméria. Esta língua sumeriana não é a língua arquetípica. É a língua que foi transformada

pela encarnação, e, portanto, arranjada.
Assim, a letra Aleph corresponde efetivamente ao que ela significa Vibratoriamente. Mas se vocês colocarem a palavra associando várias Aleph, vocês vão

encontrar o mundo da falsificação.
As Vibrações das letras são conservadas com relação à sua origem.

No que se refere ao alfabeto hebreu, há uma origem que é celestial, que vem de Órion, da boa encosta de Órion, ligada à Confederação Intergaláctica e às forças
da Luz autêntica.

Entretanto, as forças da Sombra amam e adoram utilizar a Luz para invertê-la.
Assim, por conseguinte, elas tomaram certo número de letras portadoras de Vibrações e as associaram para inverter as Vibrações delas.

Quando vocês olham a constituição da palavra Yavé, vocês têm a energia que existe em cada letra, assim como isso foi descrito na Kabala. O exemplo poderia
ser similar na língua sânscrita.

É preciso bem compreender que a associação das formas Vibratórias ligadas às letras, de acordo com uma determinada disposição, não serve mais à Luz, mas
à Sombra.

É nesse sentido que eu insisto na Vibração. A Vibração, não exterior, que vocês vão encontrar nas letras hebraicas, nos cristais, ou ainda nos arcanos do tarô,
mas na sua própria Vibração interior e somente nela.

Vocês não terão tão cedo mais nenhum meio de fazer a diferença entre a Sombra e a Luz, a não ser pela Vibração. O seu Coração vibra? Ou o seu Coração não
vibra? A resposta está aí, e somente nesse nível, e em nenhum outro lugar.É isso o que vocês têm a fazer (e, para alguns de vocês, já fazem): o aprendizado da
Vibração. A Vibração do Coração não pode jamais mentir, porque ela firma, para vocês, um acordo Vibratório, o que não é o caso de todas as outras Vibrações.
Do mesmo modo, entrar em contato com uma entidade pode lhes ativar o chacra da cabeça sem, no entanto, lhes garantir que se trate de uma entidade de Luz.
Somente a Vibração do seu Coração confirmará a origem desta entidade, não há outra alternativa. Se vocês não sentirem a Vibração do Coração, isso quer dizer

que vocês não têm qualquer meio (nem intuitivo, nem Vibratório, nem pelo instinto) de determinar precisamente a fonte do que está em contato com vocês.
Somente, e eu repito isso, somente a Vibração do Coração irá lhes dar a Verdade, absolutamente nenhuma outra. 

***

Questão: Como a glândula Alta-Major é afetada pelos movimentos da cabeça durante a meditação das 19h30 (horário francês)?

A glândula Alta-Maior é a glândula iniciática essencial do corpo, aquela que confere o despertar.
Ela está situada atrás da carótida, atrás do ângulo da mandíbula.

Realizando os movimentos para frente e para trás, a cabeça alta, a cabeça baixa, vocês liberam certo número de substâncias químicas desta glândula, que
permitem favorecer e aproximá-los do despertar.Ela desempenha, portanto, um papel completamente importante no que está em curso de realização em vocês.

Existem outros movimentos que foram dados por médiuns, em tempos mais remotos, como, por exemplo, o médium Edgar Cayce, que deu os movimentos
circulares com a cabeça, realizando o símbolo do infinito com a cabeça, que permitia também realizar uma liberação da glândula Alta-Major.

Hoje, o movimento da cabeça (alto/baixo, baixo/alto), com a abertura da boca, permite à energia do Espírito e da alma precipitarem-se em vocês e aproximá-los
do momento do seu despertar. 

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 
***

Então, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes peço para acolher a minha bênção, como eu acolho a de vocês. Juntos.

... Efusão de energia...

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ A CONSCIÊNCIA e A LUZ ~

Meus Irmãos e minhas Irmãs, recebam as minhas homenagens.
Chamem-me de UM AMIGO, como eu espero que vocês se tornem meus amigos.

Eu sou um dos Melquizedeques. 
Eu venho, em meio a esta densidade e a esse canal, desde pouco tempo.

Eu venho essencialmente para falar-lhes da Consciência, da sua Consciência.
A sua Consciência que, atualmente, literalmente percorre dois aspectos da vida, dois aspectos da

manifestação.
Um aspecto que lhes é conhecido, que é aquele da sua consciência comum, habitual, aquela que

experimentam, desde o seu nascimento, em meio a este mundo e em uma nova Consciência, muito mais
expandida, muito mais vasta do que aquela que bem conhecem.

Eu venho lhes falar também da Luz.
A Consciência e a Luz são Vibração.

A Luz é Consciência e a Consciência pode tornar-se Luz.
A consciência comum, aquela que conhecem, não é Luz.

Ela é ação e reação, ela é um jogo permanente entre a Sombra e a Luz.
A nova Consciência, aquela que alguns de vocês começam a viver, a experimentar e a percorrer, é a
Consciência da Luz, onde não existe qualquer separação, qualquer divisão e qualquer contradição.

Se vocês estão aqui, eu concluo, logicamente, que o que vocês buscam é esta Consciência nova e a Luz, além
do jogo da Sombra e da Luz.

A Luz chamada de Unidade é Unitária, em relação então com a Consciência Unitária.
A sua consciência habitual tem o hábito de funcionar segundo as regras do antagonismo da ação, da reação,
do eu amo e eu não amo, ao passo que vocês ouviram falar (e talvez experimentaram) da Consciência nova,

aquela que o Bem Amado SRI AUROBINDO chama, e a chamou na sua vida, de Supramental.

UM AMIGO - 14 de março de 2010 - Autres Dimensions
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Esta Consciência que está vindo para vocês (e que é vocês, em um outro momento, em um outro espaço) é
uma Consciência que não conhece a oposição.

*** 

Esta Consciência nova é marcada pela transparência, pela integridade, pela benevolência, pela equidade e
pelo sentimento bem real de pertencer ao universo e não mais somente a este mundo.

As portas estão se abrindo, como vocês sabem.
Os Arcanjos, e em especial o Arcanjo MIGUEL, trabalhou com vocês, a fim de permitir que algumas portas se

abrissem.
A Consciência nova é oferecida a vocês e entregue a vocês a fim de lhes permitir, a seu ritmo, experimentar o

que é esta Consciência nova, de vivê-la, de manifestá-la e de apreender o seu alcance e os seus efeitos.
Eu vou intervir muitas vezes, durante o seu trabalho de abordagem da Luz e desta Consciência nova.

Muitos elementos já lhes foram dados e transmitidos, quer seja por SRI AUROBINDO ou ainda pelo Arcanjo
ANAEL, particularmente sobre as condições prévias e propícias ao estabelecimento da Luz em vocês.

Também foram comunicados, durante a conexão (ou, de preferência, durante a reconexão com esta
Consciência Unitária), alguns fenômenos Vibratórios que muitos de vocês aqui vivem e experimentam por

intermitência ou permanentemente.
O Fogo do Coração é uma das manifestações.

Em breve, assim como eu disse na minha intervenção anterior, uma série de adições desta nova Consciência
manifestar-se-á na sua densidade e mesmo neste corpo físico que vocês transportam e habitam.

A Luz que vocês procuram não é deste mundo.
Ela passa obrigatória e necessariamente por uma percepção consciente e real do que vocês são e de quem

vocês são.
Vocês não podem reivindicar a Luz sem se conhecer a si mesmo.

Conhecer-se a si mesmo não é conhecer o seu passado, não é conhecer os seus defeitos, não é se conhecer
no nível da personalidade, mas é, sobretudo, conhecer-se no nível da Verdade, no nível da Unidade e isso

apenas ocorre por uma depuração progressiva da personalidade.
Esse foi o caso durante muitos milênios quando, efetivamente, era preciso passar por esta depuração, esta

decantação progressiva da consciência grosseira, a fim de deixar aparecer e emergir a Consciência Luminosa.

***

Hoje, as coisas são diferentes, a Luz está vindo para vocês.
Ela vem despertá-los, ela vem acordá-los, desde que a aceitem, que a acolham.

Esta aceitação e este acolhimento, o Arcanjo ANAEL lhes falou, bem longamente, das circunstâncias que
foram chamadas de abandono à Luz, e que devia permitir conectar e permitir a esta Consciência nova que é a

sua, manifestar-se em meio mesmo a esta dualidade.
Este estado específico da Consciência nova foi chamado de Estado de Ser e de corpo de Estado de Ser, em

oposição ao corpo da personalidade ou corpo da consciência comum.
Nós escolhemos, juntamente com o Arcanjo MIGUEL, no Conclave e na reunião dos 24 Anciões, essa palavra

porque ela está além das convenções pré-existentes chamadas de corpos sutis.
De fato, o corpo de Estado de Ser está além do que vocês chamam de corpos sutis.

A Consciência do Estado de Ser está além das consciências que vocês experimentam habitualmente, e além
mesmo do que alguns seres, em tempos mais antigos, chamaram de Seres Despertos ou de Consciências

Despertas.
O estado multidimensional que é oferecido a vocês e que vem liberá-los apenas pode se estabelecer, em

vocês, se mantiverem o seu Interior limpo, se estiverem preparados para acolher e recolher a Luz.
Agora, se quiserem, eu não entrarei nos detalhes do funcionamento desta Consciência nova e da Luz, mas

vamos juntos abordá-la, através das suas perguntas sobre ‘o que é a Luz’.
Esta Luz, além da sua Dimensão, tem virtudes e funções.

Essas virtudes e essas funções não são exteriores à sua Consciência Luminosa, mas são partes integrantes e
partes participantes.

Assim, falar da Luz como algo externo é voltar a falar, de fato, do que vocês são em meio à sua Consciência
Unitária e à Consciência nova.

Então, vamos começar a falar e a Vibrar juntos sobre do que se trata a Consciência nova e, sobretudo, da Luz,
das suas funções.

Irmãos e Irmãs, juntos, nós iremos caminhar, juntos, nós iremos abordar um aspecto novo, para vocês, da Luz
que não está unicamente ligada à Vibração sonora das chaves denominadas Metatrônicas que já lhes foram

comunicadas.
Nós iremos insistir nos efeitos desta Consciência, em meio mesmo à sua densidade.

Disso, eu posso falar longamente, pois, como disse, eu passei a minha vida observando as interações entre a



Consciência nova que eu vivenciei e a consciência comum dos meus semelhantes, do ambiente.
Esta observação meticulosa, durante a minha vida, permitiu-me, através desta vigilância a cada instante da

minha vida, dominar muito bem este conceito de interação entre a Consciência da Luz, a Consciência nova e a
consciência do mundo ambiental.

É, portanto, através da minha própria experiência e através de palavras escolhidas, acompanhadas de
Vibrações desta Consciência nova, que eu me expresso e que me comunico com vocês.

Eu estou disposto a ouvir e responder, a estar com vocês na Vibração que os leva à porta da Consciência
nova, à Consciência da Luz e aos efeitos da Luz.

***

Pergunta: como podemos bascular nesta Consciência nova?

Caro Irmão, a hora do basculamento e da reversão total ainda não chegou.
Há, atualmente, um processo de abordagem, de aclimatação e de acomodação a esta Consciência nova.

O basculamento ocorre de diferentes modos.
Ele foi chamado por SRI AUROBINDO, e creio que pelo próprio AÏVANHOV, de switch da Consciência.
Esse switch é o momento em que vocês percebem, de maneira clara (ou menos clara, por enquanto) o

basculamento de um estado de Consciência a outro estado.
Então, certamente, existem muitas técnicas que utilizam vários suportes, dados, aliás, nos diferentes Yoga, que

permitem empreender esse movimento da consciência comum para a Consciência da Luz.
Muitos de vocês vivem as primícias e as manifestações disso, mas cada um tem um sinal diferente para si, que
lhe é próprio, que lhe permite apreender o momento em que a Consciência passa da consciência Sombra/Luz

para a Consciência Luz Unitária.
Isso pode ser um sinal, pode ser uma Vibração no nível do seu corpo físico ou um sinal direto no nível da

Consciência.
Esse sinal que lhe é próprio, cabe a vocês localizá-lo pois, quando tiverem localizado, será, naquele momento,

muito mais fácil de desencadear novamente este sinal, esta manifestação.
Esse switch, esse basculamento (não total, mas temporário) pode ser percebido através das modificações do

ritmo respiratório, da respiração, do calor do corpo, das Vibrações que alternam de lugar no corpo.
Ainda uma vez, para cada ser, elas são diferentes.

O mais importante não é elaborar para vocês a técnica que lhes é mais apropriada: elas são muitas.
Mas, o mais importante, é identificar este momento exato em que a Consciência bascula.

Transportando a sua atenção e a sua própria Consciência na observação desse basculamento e dos sintomas
inerentes, vocês poderão então, pela focalização da Consciência, bem facilmente, depois de algum

aprendizado, repetir esse processo de basculamento.
É isso o mais importante.

***

Pergunta: o que acontece no corpo quando chegamos a estabilizar esse switch de Consciência no
nível do coração?

O corpo se transforma.
O corpo vibra de forma diferente e induz um processo muito específico.

Esse processo ocorre também no núcleo celular, ativando uma série de novas funções no nível do DNA.
A fisiologia das suas células torna-se diferente.

No momento em que vocês bascularem, de maneira mais intensa, em meio a esta Consciência da Luz, vocês
irão constatar que estão em um outro estado de Consciência, é o caso de dizê-lo, mas principalmente que

vocês irão experimentar um estado de expansão.
E eu entendo este estado de expansão, também, como um estado de vazio ou de plenitude.

Neste vazio, nesta plenitude e nesta expansão, vocês começam a se dissolver, inicialmente no nível da
Consciência que se dissolve no Todo: vocês podem ser ao mesmo tempo o Sol, a Lua.

Vocês podem ser ao mesmo tempo o Ar, a Terra, a Água, o Fogo.
Vocês estão prestes a percorrer o Ilimitado.

O que acontece no nível do corpo é também uma Vibração que foi chamada, pelo Arcanjo MIGUEL, de Coroa
Radiante da cabeça e do Coração que são, de algum modo, as etapas preliminares.

MIGUEL as denominou ‘As Etapas’ que devem levá-los a penetrar, ainda mais adiante, nesta Consciência nova,
pelo Fogo do Éter, pelo Fogo da Terra, que irão permitir o despertar completo das forças telúricas, em vocês,

denominadas Kundalini.



Naquele momento, o seu veículo ascensional estará perfeitamente funcional.
Haverá uma capacidade nova para fundir o Estado de Ser e a personalidade, a fim de experimentar o que foi

chamado de Presença do Ser e de Estar na Presença.
Naquele momento, vocês irão experimentar o que foi chamado de Samadhi, o penúltimo Samadhi, aquele que
prenuncia a dissolução no Todo, que irá acompanhar a dissolução deste corpo e o acesso da Consciência na

permanência da Luz.
Mas isso não é para agora.

É preciso estabelecer, é preciso construir, é preciso reconstruir a identidade nova, com base na Unidade e não
mais na dualidade, na Consciência da Luz Unitária e no Estado de Ser.

É a essas etapas que vocês são convidados, dentro de poucos dias e que vão levá-los a assumir cada vez
mais Vibrações, cada vez mais Fogo neste corpo biológico a fim de dar-lhe forma para tornar-se cada vez mais

transparente, cada vez mais luminoso, cada vez mais sereno, cada vez mais na aceitação e não mais na
reação, para viverem a Paz e a dissolução quando chegar a hora.

Essas etapas estão realmente em construção, no Interior de vocês.
Elas passam por uma série de processos Vibratórios, elas passam por uma série de processos de Despertar

da Consciência e de tomada de consciência, referentes ao que deve ser iluminado, referentes ao que deve ser
deixado de lado em meio à sua nova Verdade, em meio ao seu retorno à Unidade.

***

Pergunta: sentir a energia que entra pela coroa, pelo 7º chakra, para atingir o coração, participa do
fenômeno que você acaba de descrever?

Na totalidade.

NOTA: “Deem-se conta do nível de crença da Humanidade: quando você pronuncia a palavra Deus, você ativa o 7º chakra.
Mas você o ativa para receber o quê? A Vibração de Deus, que não é a Luz. Alguns ensinamentos lhes mostraram, quer
vocês aceitem ou não, que a entidade que se chama Deus é a mesma entidade que se chama Diabo. Deus é uma palavra

inventada pelo demiurgo que criou esta Dimensão.” 'UM AMIGO' (06.03.2010)

Cada vez mais seres humanos percebem essa radiação: a radiação que chega, de diferentes modos, no nível
do seu sistema Solar e no nível da sua própria consciência, encarnada.

Esse trabalho é o preliminar.
Há uma fixação concreta, de algum modo, desta nova Consciência, desta nova Vibração, nas suas estruturas

físicas.
O objetivo é fundir, fazer a alquimia, se preferirem, desta Consciência nova com a consciência comum: fusão,

Estado de Ser, personalidade.
E também a fusão da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração, com o Fogo do Éter e o

Fogo da Terra.
Esta conjunção vai permitir o seu despertar.

Eu não diria o despertar final, mas, em todo caso, um despertar lúcido, consciente e transparente sobre qual é
a sua condição, sobre a iluminação que deve considerar o que você é e o que você não deve mais ser, pois

você mesmo deve se esforçar pela sua própria liberação.
Assim como sempre dissemos, uns e outros, ninguém jamais poderá fazer o trabalho no seu lugar.

Por outro lado, é inegável que nós os ajudamos, é inegável que todos nós temos apenas um desejo (se
pudermos falar de desejo), é aquele de vê-los reencontrar a sua Liberdade, a sua Essência, a sua Dimensão e

a sua Luz.
Lembrem-se de que o que vocês têm que fazer, agora, além de todos os protocolos, além de todas as

técnicas, além de todas as informações que vocês recebem, é perceber, sentir e Vibrar em uníssono com esta
Luz que chega até vocês a fim de identificar a ignição da Consciência, pois, quando vocês sentirem esses

sinais, vocês serão capazes de recriá-los, à vontade.
E é isso o que lhes será solicitado, quando chegar a hora.

É esta chamada que irá conduzi-los ao Mestre da Luz, quando Ele retornar, quando Ele lhes perguntar se vocês
querem segui-Lo.

Mas, para segui-Lo, é preciso tornar-se mais leve.
Para segui-Lo, é preciso aceitar.

Ao mesmo tempo, aceitar a Luz, mas aceitar também deixar morrer o que, em vocês, não pertence à Luz, o
que, em vocês, é ainda, de algum modo, o claro-obscuro que os impede de ir para a clareza.

É isso que vem iluminar a Consciência nova e a Luz nova.

***



Pergunta: quais são as funções e as virtudes da Luz?

Antes de tudo, a Luz é o bálsamo que os reconcilia com a sua Eternidade.
A Luz é a Vibração que os reunifica e que pacifica de novo vocês.

A Luz são as Vibrações que retiram dos seus olhos as poeiras que os impediram, literalmente, de ver a
Verdade.

A Luz é, portanto, a própria Verdade.
A Luz é também o Fogo que vem liberá-los, um Fogo que devora, mas que não queima, embora quente.

A Luz é também o agente iniciador da Alegria, da Verdade, desta aspiração, em vocês, a ir para a sua Unidade,
desta aspiração, em vocês, a ir para a Verdade e para o esclarecimento.

A Luz é também um agente de liberação.
A Luz é libertadora e libertação.

A Luz é o que permite também, pela Vibração, comunicar-se, não mais em uma comunicação de aparência,
horizontal, não mais em uma comunicação impessoal e intersocial, mas, bem mais, penetrar diretamente na

comunicação transpessoal e transespiritual e também transdimensional.
É a Luz que permite isso.

Vocês não podem se comunicar com os Seres de Luz se não tiverem estabelecido, com eles, um ponto de
Luz.

Esse ponto de Luz é chamado, na tradição hindu, de Antakarana.
O Antakarana é o que os conecta com a sua Dimensão Unitária, mas também com todas as outras Dimensões
Unitárias (além mesmo do Anjo Guardião, além mesmo das entidades que percorrem os mundos superiores),

para ir até Seres que, até agora (como os Arcanjos, que eram apenas imaginados) e, frequentemente, para
vocês, lhes pareciam inacessíveis, irreais e bem longe da sua condição.

Compreendam bem que a Luz os faz mudar de condição e mudar de estado.
Essa mudança de condição e de estado é indispensável para quem quiser ir aos mundos da Unidade.

A Luz está aí para isso.
A Luz, compreendam bem, não é exterior a vocês, ainda que ela venha do exterior.

É, de fato, um reencontro com vocês mesmos.
A Luz que está chegando, mesmo se ela for retransmitida por grandes Seres, por grandes organizações, é,

antes de tudo, a sua própria Luz que volta para vocês, esta Luz da qual vocês estiveram separados, esta
Dimensão Unitária que lhes foi confiscada, de algum modo.

Hoje, é tudo isso que se ativando de novo.
Os efeitos da Luz são realmente o de fazê-los ir para vocês mesmos, pois a Luz que vocês ainda percebem

como exterior é apenas um reflexo da sua própria Luz que desperta em vocês.
É o que, cada vez mais, nós os fazemos experimentar e que nós experimentamos com vocês, nos momentos

de Comunhão que lhes pedimos e que desejamos ver realizados, conosco, nesse horário específico (nota:
todas as noites das 19:00 às 19:30h, hora francesa).

***

Pergunta: sentir Vibrações nas costas e na projeção traseira do chakra do coração pode
corresponder a esses fenômenos?

Isso é lógico.
O trabalho de estabelecimento da Coroa Radiante do Coração e da cabeça foi cumprido e vocês serão cada

vez em maior número percebendo as suas costas e a parte inferior das costas, pois a energia ascendente
ocorre nesse nível.

A tensão passa por esse canal central, mas é preciso, de fato, previamente, ter alinhado literalmente o Fogo do
Coração e da cabeça.

São essas etapas que vocês estão vivendo e conscientizando em vocês.
Jamais se esqueçam de que a Vibração que percebem nesse corpo é a garantia da autenticidade do que

vocês estão vivendo.
Não dê ouvidos a um ser humano que finge ser da Luz e que não vibra nas Vibrações da Luz e que não sente o

Fogo do Coração.
Ele estaria no Fogo da cabeça e na Ilusão (que eu poderia qualificar, em termos antigos, de Luciferianos), mas,
sobretudo, na Ilusão, e que ele próprio iria se colocar em uma situação de esquentar, o calor nada tendo a ver

com o Fogo do Coração.
Este calor é um aquecimento do mental (que se estimula por si só e se ilude por si só e se contenta ele mesmo

em meio à falsa Luz e à Luz da cabeça) ligado ao conhecimento, certamente, mas o conhecimento jamais irá
permitir viver a Vibração.

Isso, vocês devem compreender e o compreendem, pois vocês o vivem.



Mas, sejam indulgentes, sejam muito indulgentes e não julguem, porque aqueles que não vivem isso não
podem imaginar por um segundo que o que vocês vivem é real, pois eles não percebem a Vibração.

Não percebendo a Vibração, tudo o que os ameaça, em meio à sua Ilusão mental, é chamado de sombrio e
isso não pode ser de outro modo.

Então, eu repito a vocês, sejam indulgentes.

***

Pergunta: o despertar da Kundalini faz parte desse processo de Despertar de Consciência?

Faz parte do processo final do despertar da Consciência, aquele que vocês irão viver muito em breve.
Ele participa do despertar final de todas as suas potencialidades e irá permitir (depois de ter vivido a ignição

das 12 Lâmpadas no nível da Coroa Radiante da cabeça, dos 12 pontos correspondentes, de algum modo, à
Coroa Radiante do Coração e à ignição do Fogo do Éter e do Fogo da Terra) realizar o Despertar

da Kundalini em condições de ótima segurança.

***

Pergunta: as sensações Vibratórias que partem da base e sobem para a cabeça são preparações
para isso?

Meu irmão, é preciso aceitar que no que você chama de Kundalini e no canal mediano da coluna vertebral,
existem três correntes energéticas.

Essas três correntes são a ilustração do que foi chamado, pelo Arcanjo MIGUEL, de Vibração do Ultravioleta,
de Radiação do Espírito Santo e de Radiação da Fonte.

Trata-se, de fato, da corrente Solar, da corrente Lunar e da corrente do Fogo central da Kundalini.
Muitos de vocês já perceberam algumas Vibrações que se elevam, efetivamente, desde o seu sacro, até as

costas, até a cabeça.
Esta Vibração (ligeira, fina, por vezes, formigante) é uma das correntes da Kundalini.

A Kundalini, na realidade, deve unificar, nela, essas três correntes.
É o que será realizado pelo Fogo do Éter e pelo Fogo da Terra, quando chegar a hora.
Por enquanto, vocês não estão ainda dissolvidos, pois o seu corpo físico ainda está aí.

Mas, entretanto, essas etapas são etapas prévias e probatórias.
Vocês deverão ser capazes de fazer a alquimia da Coroa Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração,

com o seu sacro.
E as três forças presentes devem sofrer alquimia, também, nesse nível, a fim de permitir à tripla corrente

energética levada nesse nível (e empregando três circuitos diferentes chamados de Ida, Pingala
e Sushumna) ser ativada, de maneira conjunta, quando a reunião, em meio ao Fogo da Terra, no seu nível

individual e coletivo, for realizada.
Esse será o caso no final da intervenção do Arcanjo MIGUEL referente à desconstrução e à dissolução deste

mundo.

***

Pergunta: se não sentirmos a Vibração no Coração, como reconhecer a Luz?

Caro Irmão, o que você sente é Vibração.
A Vibração não é necessariamente Luz.

A Luz é Vibração, mas a Vibração nem sempre Luz.
Apenas pode haver autenticidade e conformidade, em relação à Luz, se a Vibração do Coração estiver

presente.
Entretanto, existe uma série de etapas preliminares.

Mas a única maneira de ser autêntica e a única garantia de autenticidade situam-se na Vibração do Coração e
em nenhuma outra parte.

***

Pergunta: o processo de basculamento já ocorreu no plano cósmico?



Sim, já foi realizado durante o período de 15 de agosto do ano passado.
Houve, naquele momento, um fenômeno de basculamento que ocorreu em meio às Dimensões Unificadas e

que deve ocorrer em meio à sua Dimensão dissociada.
Isto está a caminho.

Obviamente, esse fenômeno de basculamento e de reversão passa, em meio à humanidade, por uma série de
resistências, por uma série de medos que eram, obviamente, previsíveis, de fato.

Toda a humanidade, ou a grande parte da humanidade, foi tão condicionada em viver nesta dualidade que é
difícil para ela conceber que ela pode viver de forma diferente até a sua morte.

Então, obviamente, sim, os fenômenos de resistência eram não somente previsíveis, mas esperados.
Mas o trabalho que os Ancoradores da Luz realizaram, através das Núpcias Celestes, limitou essas

resistências.
Cada vez mais as consciências humanas se abrem à Consciência da Luz, mesmo sem colocar palavras, por

vezes de modo muito isolado, sem sempre compreender o alcance.
Mas lampejos de Consciência acontecem em meio à humanidade e, apesar disso, as resistências vão

prosseguir.
E é o conjunto dessas resistências que desencadeia o que vocês observam na superfície da Terra.

Isso não é nem da negatividade, nem natural.
São simplesmente as resistências humanas que se manifestam através das resistências daquela que os

carrega (a Terra), não na sua Consciência, mas nas resistências que vocês mesmos ali colocaram, devido ao
conjunto de crenças e ao conjunto do que lhes foi inculcado sobre a sua condição humana e sobre a sua

condição espiritual.
Mas isso, ainda uma vez, era previsível e esperado.

O fenômeno de basculamento e de reversão, que acompanha cada passagem dos mundos dissociados aos
mundos unificados, é sempre um momento de grande atrito e, para alguns, de grandes sofrimentos.

É nesse sentido que lhes é solicitado para estarem no Amor, mas, além disso, até mesmo, na indulgência e na
tolerância.

Isso não quer dizer no laxismo, não quer dizer na covardia, mas, sim, na transparência em relação a vocês
mesmos e também na compreensão do que representam esses sofrimentos para esses seres que resistem e

que vão até o final, para alguns, desta resistência.
Eles criam, neles, um Fogo por atrito, o Fogo por atrito que não é o Fogo elevador ou Fogo libertador, mas,

bem mais, um Fogo de destruição e, nisso, vocês estritamente nada podem fazer.
A Luz irrita e incomoda (como alguns de vocês constatam, em meio mesmo aos seus encontros comuns, e eu
não falo sequer dos seus encontros espirituais) os seres que ainda estão ancorados na dualidade, no jogo da

Sombra e da Luz.
Então, não se surpreendam com algumas manifestações no seu ambiente e, sobretudo, ampliem a indulgência.

***

Pergunta: está certo dizer que os seres são Um e que eles não sabem disso?

Todo ser humano é Um e é de Essência estelar.
Eles não sabem, eles não creem e, sobretudo, eles não vivem isso, o que explica as forças de oposição que

são empregadas, ligadas às crenças e, sobretudo, à não vivência da Vibração.
Pois, como vocês querem que um ser humano que não vive a Vibração possa dar algum crédito ao que vocês

vivem?
Assim foi para todos os místicos de todos os tempos, além da adoração que alguns povos ou algumas

pessoas lhes dedicaram.
Esses seres pareciam inacessíveis, o que fez com que muitos seres humanos se desviassem: não podendo

viver a mesma coisa, mas apenas podendo esperar, eles se desviaram disso.
A diferença é que, hoje, vocês são em grande número vivendo isso.

Mas o número não lhes dá a superioridade, o número apenas lhes dá o crescimento da Verdade e da
transparência.

E, para aqueles que não vivem isso, pode tratar-se apenas de fenômenos ligados à Sombra e não à Luz.
Eles estão invertidos, lembrem-se disso, e vocês que encontraram o sentido correto, vocês devem ser

tolerantes, pacientes, a fim de não entrarem no caminho deles e de voltarem para o caminho errado.
Então, indulgência, Amor, tolerância, a fim de permitir-lhes permanecer na Vibração da Unidade e permanecer

no caminho correto.

*** 



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. 

*** 

Irmãos e Irmãs, eu vou lhes transmitir agora, de maneira Vibratória, as minhas Bênçãos.
Se vocês bem quiserem, acolham.

Eu lhes transmito, assim, o meu Amor.
Eu os amo e eu lhes digo até muito em breve, em meio aos domínios Unificados da Consciência.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article244c.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-14_mars_2010-article244c.pdf
14 de março de 2010

*** 

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://autresdimensions.info/article244c.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-14_mars_2010-article244c.pdf


- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: eu sinto o meu mental como um freio para atingir a Luz do Supramental.

Bem amada, não é questão de sentir o mental como um freio dado que o mental é o freio.
Ele é, aliás, o único freio de acesso ao Supramental como descreveu de forma mais perfeita, SRI

AUROBINDO, durante a sua vida, que falou perfeitamente disso.
Dessa maneira, então, vocês não podem lutar com a ferramenta mental contra o seu próprio mental, pois vocês

mantêm o mental, não é?
Esse não é um modo lógico de proceder.

Aceder ao Supramental se faz, justamente, ignorando o mental.
Portanto, não é colocando a sua consciência no seu próprio mental que vai permitir suspender os freios

mentais, dado que o mental representa, ainda uma vez, o último freio e o freio mais importante ao acesso a
esse Supramental.

Convém, portanto, não refletir ou lutar com relação a isso, mas, bem mais, deixar estabelecer-se a Luz no Si.
Como é que a Luz se estabelece no Si?

Isso acontece pelo abandono à Luz, assim como eu desenvolvi há mais de um ano.
O abandono à Luz é certamente o elemento mais importante que permite deixar, no Si, trabalhar a Luz, acolher

a Luz e permitir ao Supramental emergir naturalmente.
Você não tem qualquer meio, através do mental, de chegar a esta iluminação do Supramental.

Assim, então, a primeira etapa será, por conseguinte, colocar o mental em repouso.
Existem várias técnicas e vários modos de chegar à calma mental, mas enquanto não puder parar o mental,

você não poderá aceder inteiramente ao Supramental.
Parar o mental é um aprendizado.

Este aprendizado é, hoje, facilitado pela irrupção do Supramental na sua realidade.
Acalmar o mental necessita de ter que aprender, de algum modo, o que vocês denominam, na sua Dimensão,

o relaxamento ou a sofrologia (Yoga para ocidental - http://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrologia), a fim de atingir o
vazio.
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O vazio é uma etapa preliminar, evidentemente, à recepção do Supramental. 
Você tem à sua disposição muitas técnicas, não é preciso dar outras.

Cabe a você escolher, bem amada, o que lhe convém para colocar em repouso o seu mental.
Mas você nunca não poderá, nunca, aceder à Luz Supramental deixando trabalhar o mental. 

Isso é impossível.
O mental é um disparate, pois ele desencadeia um Fogo por atrito, que nada tem a ver com o Fogo do

Coração.
Esse Fogo por atrito manifesta-se no plexo solar e nos orifícios ligados ao mental, em particular, a boca.

Acalmar o mental deve ser obtido, de um modo ou de outro, a fim de aceder ao Supramental.
Como você mesma diz, o seu mental coloca a questão de saber qual é a técnica que vai permitir fazê-lo calar. 

Qual é a parte de você que coloca essa questão?
Obviamente, situa-se no nível do mental.

Há uma resistência, há uma dificuldade para abandonar-se à Luz.
Abandonar-se à Luz é um ato de Confiança e de Fé. 

Ele deve ser preliminar às próprias técnicas empregadas para parar o mental.
Bem amada, eu a remeto ao que já disse com relação ao abandono à Luz.

O abandono à Luz é uma doação de Si mesma à Luz. 
Reflita sobre esta noção de doação de Si mesma à Luz.

O princípio é que a personalidade quer se apropriar do Fogo do mental e do Supramental para levá-lo à
personalidade.

Ora, justamente o princípio de superação é abandonar a sua personalidade, abandonar os sistemas e os
quadros de crenças, a fim de aceder a uma liberdade.

Não pode haver liberação sem esta liberdade, a liberdade que é aquela onde o mental está em repouso, mas,
ainda uma vez, não utilize a sua ferramenta mental para encontrar a calma, pois você jamais irá encontrá-la.

Falando, agora, das técnicas que permitem aceder ao que você busca, a primeira das técnicas, a mais
elementar e a mais simples e a mais eficaz é a respiração, pois o ritmo da respiração natural (não controlada

pelo mental, mas que se estabelece em profundidade) vai permitir, em certa medida, anular os freios do
mental.

Isso poderia corresponder ao que você chamaria, por exemplo, de Prana Yama.
Mas existem outras técnicas que utilizam a Respiração e o Ar, permitindo aliviar, em um primeiro momento, o

mental.
Em seguida, existem minerais que permitem, efetivamente, colocar o mental em repouso.

Há, a seguir, técnicas que utilizam gestos do corpo e a posição do corpo.
A primeira dessas etapas é liberar as energias fechadas no corpo mental, portanto, no nível do chacra do

Coração, que contém tanto o mental como o Supramental.
Para isso, convém balançar a cabeça de trás para frente e da frente para trás, assim como da esquerda para a
direita e da direita para esquerda, permitindo liberar o fluxo energético bloqueado no peito e no plexo solar, a

fim de que ele suba até a cabeça e permita ao Fogo do Coração, realmente, inundar a cabeça.
Enquanto o Fogo do Coração não inundar a cabeça, o mental não poderá se acalmar.

Ele tem os comandos e é preciso que entregue esses comandos ao Coração.
Em seguida, existem técnicas, chamadas de relaxamento ou de sofrologia, que permitem, aí também, liberar

os freios do mental.
Existem também técnicas que vão utilizar o corpo, através de massagem e através de algumas técnicas de

massagem específicas que vão permitir liberar, de algum modo, a pressão do mental.
Mas, ainda uma vez, o mais importante é um ato a realizar, no nível da própria consciência comum, chamado
de Abandono à Luz (ndr: Anael interveio várias vezes sobre esse assunto em maio e junho de 2009, por

exemplo (1)).
Obviamente, se nós lhes perguntássemos, a cada um de vocês, cada um teria uma técnica que, para si, é

eficaz. 
Entretanto, eu insisto e continuo a dizer que o mais importante é realizar esse movimento de Consciência que é

o Abandono à Luz, que é a prévia, obviamente, de todas as técnicas que vocês poderão empregar.

***

Questão: a prática das sílabas sagradas (OD - ER - IM - IS - AL) e repetir a frase “Eu acolho a Luz
Crística na Unidade e na Verdade” poderiam ser um antídoto a esse mental?

Completamente.
Por intermédio da pronunciação das sílabas sagradas, ou com o acolhimento da Luz Crística na Unidade e na

Verdade, você vai aumentar o nível Vibratório da sua estrutura.



Eu entendo por estrutura, tanto o corpo físico como o conjunto dos seus corpos sutis.
Naquele momento, elevando as suas Vibrações, você vai diminuir a camada de interferências, algumas em via

de desaparecimento, que bloqueia o seu acesso ao que chamam, e que nós chamamos com vocês, de Estado
de Ser.

Há, efetivamente, através desses meios Vibratórios, uma outra técnica que lhes permite, efetivamente, juntar-se
à Vibração do Supramental.

***

Questão: não se sentir no lugar pode ser um freio ao Abandono à Luz?

Sim. Muitos seres, hoje, sentem o impulso para mudar.
Este impulso à mudança pode atingir diferentes setores da vida de vocês.

O que não quer dizer que, obrigatoriamente, todos vocês devem procurar mudar.
Mas, se a mudança for insuflada pela alma, se você perceber que é o seu lugar, lá onde deve ir, é preciso

mudar.
Você não deve resistir: isso faz parte do Abandono à Luz, seja qual for o preço a pagar e jamais há preço

suficientemente elevado para lhes permitir aceder ao que vocês São.
Para alguns, isso pode ser uma mudança de lugar, para outros, isso pode ser uma mudança de situação.

Não se esqueçam de que se vocês seguirem as linhas de menor resistência em relação à mudança instilada
pela alma, tudo será facilitado no seu caminho.

Vão para o sentido da evidência, vão para o sentido da facilidade e vocês irão encontrar, obviamente, o
Abandono à Luz.

Isso, aliás, faz parte do Abandono à Luz.
Estejam cientes de que alguns seres mantêm situações, quer seja com outros seres, quer seja com lugares,

quer seja com atividades profissionais ou pessoais, que não os colocam na Alegria e que se sentem obrigados
a continuar essas atividades ou nesses lugares, mesmo a sua alma instilando-lhes esse pedido de mudança.

Há, portanto, nesse caso, realmente uma resistência à Luz.
Vocês têm, todos vocês, as capacidades para perceber, de maneira direta, o que é resistência e o que

é facilitação.
Se forem no sentido da facilitação, tudo lhes será, realmente, facilitado, no nível Vibratório, no nível das

decisões que colocaram, que irão se atualizar de maneira extremamente rápida.
Se forem no sentido da resistência, naquele momento, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada vez

mais difícil, cada vez mais pesado, no nível das circunstâncias do que vocês quiserem manter, para com tudo e
contra tudo, no próprio nível das suas Vibrações.

Você irá sentir, assim como descreveu, cara amiga, esta noção de não estar no seu lugar.
É preciso, imperativamente, estar no seu lugar para encontrar o seu ser Interior.

Obviamente, as circunstâncias externas não são suficientes, mas, entretanto, são por vezes uma prévia
necessária ao estabelecimento do seu Estado de Ser.

Os sinais intervêm a partir do momento em que a decisão é tomada, e não antes.
É preciso soltar antes de obter as respostas.

Você não pode obter as respostas antes de ter soltado e isso é válido em todos os setores da sua Vida.
Não pode ser de outro modo.

Você deve de início demonstrar o abandono, a fim de que o dádiva da Luz venha a você.
Você não pode obter a Luz enquanto estiver na resistência e enquanto estiver no fato de não querer soltar.

Portanto, não espere pelos sinais.
Alguns os tem, anteriormente, mas, entretanto, eles sempre resistem.

A partir do momento em que as decisões são tomadas, os sinais chegam, pois a Luz, lembrem-se, é
Inteligência e a Inteligência da Luz é também a de guiá-los, para lá onde vocês devem ir, para lá onde vocês

devem estar, a fim de realizar a Luz em vocês.

***

Questão: por que ter ouvido o som SI no ouvido esquerdo e depois, agora, no direito?

Existe, no que é chamado de Antakarana (ou seja, a ponte de Luz que une a personalidade à Alma, assim
como a personalidade inferior ao Espírito), uma série de sons que refletem o que é chamado, nas tradições

orientais, de Siddhis ou Poderes da alma.
O Nada ou canto da Alma é uma característica do contato estabelecido com a Alma.



Ele passa à direita quando o contato é estabelecido com o Espírito, mas o mais importante é aquele que se
estabelece à esquerda.

Alguns o vivem de modo bilateral, por vezes, em alternância à direita e à esquerda.
Mas, entretanto, isso é o sinal da Vibração estabelecida entre a Alma e a personalidade.

Aliás, se você prestar atenção nesse som, poderá perceber que ele é modulado em função das suas
decisões, em função dos seus atos.

Ele aumenta nos momentos de meditação e aumenta, em intensidade e em função de frequências, a partir do
momento em que vocês estão alinhados com vocês mesmo e, em alguns casos, ele pode afastar-se de vocês.

Ele se afasta quando vocês estão fora do seu eixo ou quando vocês se afastam do seu eixo.
Entretanto, convém também saber que esse som se modifica em função de influências ligadas ao Sol e ligadas

ao cosmos que não são, portanto, dependentes das suas atividades humanas.
Convém localizar os momentos e estarem atentos ao momento em que esses sons se modulam, se

amplificam e aumentam de frequência porque, naquele momento, vão refletir uma passagem em sincronia e um
afluxo energético específico que convém respeitarem, acolherem, se possível, parando o que estiverem

fazendo.

***

Questão: o que chamamos de Silêncio Interior é a parada desse som?

Sim, que passa de início por uma fase prévia, de aumento e de amplificação que assinala o alinhamento com o
seu Estado de Ser.

Naquele momento, e pelos movimentos da cabeça (como foi comunicado por SRI AUROBINDO), você vai
poder encontrar o switch da Consciência e, portanto, encontrar o silêncio interior.

O silêncio interior não é o vazio.
O silêncio interior é o switch da Consciência que permite fazer silêncio no nível da personalidade.

Mas o vazio da personalidade não é o vazio.
Ele corresponde à plenitude do Estado de Ser.

É esse processo que está em operação através, primeiramente, da amplificação e do aumento de frequências
do som Si que conduz, a um dado momento, ao switch da Consciência, ao silêncio interior e ao derramamento

da energia Supramental no seu corpo de personalidade.

***

Questão: de onde vêm minhas dores na cabeça e na nuca durante os protocolos, em particular
associadas ao balanço da cabeça?

A partir do momento, bem amada, em que os movimentos da cabeça forem realizados, eles permitem colocar
em movimento o que é chamado de glândula iniciática: a Alta Major.

Esta glândula, situada no nível do seio carotídeo, é aquela que permite a modificação e que permite, de algum
modo, a recepção do Supramental.

Há a recepção do Supramental, na cabeça, chamada também de Shakti.
Mas há também ativação do Supramental, em você mesma, no Coração.

A passagem de um ao outro é favorecida por esse movimento da cabeça.
Obviamente, é lógico sentir, naquele momento, um aumento da Coroa Radiante da cabeça. 

Alguns vão sentir, em outros lugares, um aumento da Coroa Radiante do Coração.
Isso funciona e corresponde ao mesmo processo.

Esse processo é, portanto, a ativação, bem real, desse modo de conexão com o Supramental, em você
mesma, e em relação ao Supramental que é retransmitido pelas Forças Galácticas.

***

Questão: sangrar no nariz, depois de um protocolo, é também isso?

Completamente. 
A perfuração do pavimento das fossas nasais é, aliás, o sinal de abertura da conexão com a Alma.

Isso corresponde, frequentemente, ao sangramento, a filamentos de sangue, ocorrendo na narina esquerda.
Eles refletem a ativação, justamente, do Antakarana, do Nada e dos Siddhis.



***

Questão: eu sempre ouço o som Si à direita. Ao que isso corresponde?

Isto, desta vez, não é uma inversão.
Existem, efetivamente, algumas almas que são privilegiadas no contato Alma/Espírito, mais do que no contato

corpo /Espírito.
É preciso bem compreender que existem algumas resistências inscritas em suas estruturas biológicas.

Assim, existe uma operação de preservação que permite às energias do Espírito difundir-se no nível da Alma,
sem, no entanto, se difundir de maneira demasiadamente importante no nível do corpo.

É preciso bem compreender que as Vibrações do Supramental são Vibrações do tipo Fogo, ligadas à Luz e ao
Fogo, por que o Fogo é Luz.

A partir daquele momento, é preciso compreender que as estruturas biológicas não estão sempre aptas a
suportar, a encaixar, se preferirem, diretamente, esta Vibração Supramental.

Naquele caso, e nesses casos específicos em que as estruturas do corpo podem ser por vezes deficientes,
há uma medida de proteção que consiste em derivar as energias do Espírito, não no nível do corpo, mas

diretamente no nível da Alma, o que é o caso quando o Antakarana, quando o Nada, é ouvido do lado direito e
não do lado esquerdo, de maneira constante.

***

Questão: não poder exprimir o que eu vivo com meus parentes me dá por vezes a impressão de
funcionar na dualidade.

Bem amado, tire esses pensamentos da sua cabeça.
Como você quer exprimir o que você vive interiormente para alguém que não vive isso?

Você vai colocá-lo em confronto, em oposição e deixá-lo francamente irritado e, aí, você iria chegar ao
resultado oposto do que deseja.

São, efetivamente, processos Vibratórios e Energéticos que os seus familiares não podem entender, pois isso
os colocaria fora deles.

Não podendo conhecer isso, não podendo vivê-lo, isso os colocaria em oposição, em confrontação e reforçaria
a sua própria dualidade e iria colocá-lo, você mesmo, em circunstâncias aí, em posição de dualidade.

Isso quer dizer que o que você não pode compartilhar, está associado, de fato, à sua sabedoria.
Contentem-se em Ser, mas não falem do que vocês vivem, se não vocês correm o risco de colocá-los em

oposição e em contradição e vocês ali iriam ter perda de Energia e de Consciência.
Somente alguns seres estão habilitados a falar, pela sua posição, do que eles vivem, não para confrontar, mas

para aumentar o Fogo, por atrito, existente em meio a esses seres que se opõem à revelação da Luz.
Bem amado, a atmosfera Vibratória que você emite é a seguinte: à medida que as suas Vibrações se

elevarem, à medida que você viver as esferas da Unidade, à medida que você penetrar na transparência, é
preciso admitir e compreender que muitas pessoas que faziam parte do seu ambiente anterior não conseguem

mais suportá-lo.
Naquele momento, você irá perceber que existe, nesta Interioridade nova e nesta subida Vibratória em

andamento, a separação dos caminhos.
E isso é necessário, mesmo se por vezes doloroso.

***

Questão: por que a minha respiração se acelera durante alguns protocolos?

Bem amado, as variações espontâneas do ritmo respiratório e da respiração, ocorrendo durante o contato com
a Energia Supramental, é perfeitamente lógico.

Aliás, se vocês estiverem atentos, naqueles momentos, vocês vão se aperceber de que o ritmo da Vibração do
Supramental é calcado na sua respiração e esse sentido da meditação é diferente para cada meditação e para

cada um e a cada momento.
De fato, a Respiração é o elemento que atiça o Fogo.

Por vezes, esse Fogo tem necessidade de ser retardado, por vezes, tem a necessidade de ser aumentado.
Assim, a respiração espontânea e a sua natureza vão agir, direta e indiretamente, na qualidade e na quantidade

do Fogo do Supramental que vocês vivem, no momento das suas inicializações e no momento dos seus
contatos.



Isso é completamente normal.

***

Questão: eu tenho mais a impressão de funcionar como «emissor» do que como receptor, ou seja,
de estar na doação, quer seja no nível da minha personalidade ou mesmo das energias. 

Perfeitamente, bem amada.
Você é, efetivamente, o que chamamos de salvador.

Um salvador é alguém que deve se desembaraçar dessa necessidade de ajudar os outros a fim de se voltar
para Si.

O que não quer dizer não mais ajudar os outros.
Mas, com o que você ajuda os outros? 

Você os ajuda com a sua personalidade ou com o seu Estado de Ser?
O resultado não é de forma alguma o mesmo.

Em um caso, você está na dependência e nos laços que estabelece com essas pessoas que você ajuda ou
salva.

Isso não é do Amor, mas é uma relação. 
Você quer liberar essas pessoas?

Então, naquele momento, aceda ao seu Estado de Ser, antes de querer salvá-las.
Salve-se, você mesma e, naquele momento, você poderá salvar os outros, mas não antes.

***

Questão: eu vejo sempre, quando a minha taxa Vibratória se eleva, desfilar personagens do meu
passado que eu acreditava já ter deixado. Por quê?

Bem amada, assim como muitos de vocês descobrem hoje e vivem no plano Vibratório, o que você chama de
família, o que chama de relações, o que chama de afetivo, apenas representou, frequentemente, em suas

vidas, relações e pesos, muito mais do que levezas.
Isso não está ligado, propriamente falando, à família, mas à concepção que há nesta Dimensão, assim como
no nível das relações energéticas e das egrégoras que foram criadas nas famílias e das egrégoras que vocês

constituem, mesmo com suas companheiras e seus companheiros.
A maior parte das relações humanas é fundamentada na dualidade.
Elas são baseadas na permuta, elas não são baseadas na doação.

Elas são baseadas na subordinação e na perda de liberdade.
Assim funcionam 99% das relações humanas.

Hoje, vocês descobrem que podem sentir e viver certa forma de liberação, afastando-se, em um primeiro
momento, do que vocês chamam de família, de companheiro, de companheira, etc..

De fato, isso é necessário.
É preciso, literalmente, romper os laços.

Então, efetivamente, quando vocês se elevam na Vibração, vocês se apercebem de que, por vezes, alguns
laços ainda estão aí.

Obviamente, o laço não pode se dissolver no período de algumas semanas.
É preciso efetivamente admitir que alguns laços, muito fortes, em algumas famílias, em alguns casais, não

podem ser dissolvidos de um dia para outro.
Vocês não podem dissolver, mesmo pela potência da Vibração e do Fogo, o que foi estabelecido e mantido

durante dezenas de anos.
Compreenda bem que a sua liberação e a sua liberdade passam, não pela recusa da família ou do

companheiro, mas, verdadeiramente, por uma liberação energética do que os mantinha na subordinação.
Então, sim, no momento desses processos Vibratórios, podem aparecer ainda remanescências desses laços.

Eles estão se dissolvendo, por que a matriz se dissolve e por que as franjas de interferências se dissolvem.
Tudo o que mantém as relações e, portanto, a materialidade, tudo o que mantém as adições, tudo o que

mantém a sua ligação nesse plano está se destruindo, literalmente.
Cabe a vocês saberem aonde vocês querem ir.

Mas há, aí, um processo muito lógico quando esses laços se manifestem de novo durante as subidas
Vibratórias.

Isso lhes permite, justamente, compreender e assimilar o que foram essas relações.
Mesmo nas famílias mais felizes, mesmo nos casais mais honestos, mesmo nos casais mais transparentes um



em relação ao outro, a maior parte das relações humanas, até agora, devido à ausência do Estado de Ser,
eram construídas, obviamente, pela personalidade e pelo karma.

E vocês descobrem, hoje, que isso é uma relação de natureza falsa, já que é aprisionadora e confinante.
E, hoje, o que é pedido, pelo Estado de Ser, é para viverem a liberação de todos os encarceramentos e de

todas as suas crenças e de todas as suas subordinações.

***

Questão: sentir palpitações desagradáveis no Coração pode estar ligado à Luz?

Sim, completamente.
Evidentemente, o seu mental vai fazê-lo dizer que o fato de ser vivido de maneira desagradável corresponde a

ataques.
Mas não há ataque, há simplesmente resistência interior.

Segundo o princípio da lei de atração e de ressonância, tudo o que se manifesta à sua Consciência pode,
efetivamente (em um primeiro momento, em uma visão dualista e não Unitária), recorrer a forças externas.
Mas, se uma força externa se manifestar a você, como força externa e contrária à Luz, significa que há em

você, necessariamente, uma ressonância em relação a isso.
O objetivo não é chamar atenção ao que é exterior, mas mostrar, pelo olho da Consciência, o que é interior.

Assim, reforçando as suas meditações, você permitiu a essas falhas interiores desaparecerem. 
E, depois, o processo não é mais desagradável e, no entanto, trata-se do mesmo processo Vibratório.

***

Questão: agora, eu não tenho mais sensações no Coração, mas, sim, na cabeça.

Alguns seres, atualmente, bem amado, vivem reforços de uma Coroa Radiante em detrimento da outra.
A fusão das Coroas Radiantes, no nível do Coração, pode ocorrer de maneira intermitente e efêmera porque,
por enquanto, existe uma série de obstáculos, eu diria, inerente à humanidade, que não se situa mais no nível

das franjas de interferências, mas, bem mais, no nível das estruturas físicas e etéreas, do ser humano como do
planeta.

Isso vai corresponder à ativação do Fogo da Terra e do Fogo do Éter, que vocês vão viver, de maneira
concomitante, no mês que vem.

Então, portanto, basta esperar os períodos em que esse Fogo do Coração chega até o sacro, a fim de purificar
os últimos elementos.

Muitos de vocês começam a perceber as energias circulando nas costas, na parte inferior das costas ou
congestões na região pélvica e do baixo ventre.

Isso é completamente normal. 

***

Questão: eu tenho por vezes a impressão de respirar pelo Coração. É normal?

Isto é Verdade, bem amado.
Isto corresponde à integração do Ar e do Fogo na etapa do Coração.

Isso corresponde à preparação final da Consciência no nível da Terra e no nível do seu Éter, ou seja, ao nível
do sacro.

Há, portanto, integração total da energia do Coração em meio ao Fogo e em meio ao Ar.
Essa é a etapa final levando ao Samadhi, à Alegria interior.

O que todos vocês devem compreender, bem amados, é que o que nós lhes descrevemos no nível das suas
estruturas físicas existe, obviamente, nos outros planos.

Nós mesmos, Arcanjos, utilizamos os mesmos circuitos, ainda que não tenhamos, propriamente falando,
pulmões, ainda que não tenhamos, propriamente falando, Coração, no sentido físico.
As estruturas energéticas de que lhes falo são as mesmas, em todas as Dimensões.

***



Questão: por que eu não sinto mais o Fogo do Coração desde a última Etapa?

Isso é completamente lógico, assim como MIGUEL lhe disse.
Você está em uma etapa de purificação do seu plexo solar e isso passa, necessariamente, por uma interrupção
temporária, para alguns, do Fogo do Coração, até o momento em que o Fogo do Éter e da Terra nascer e vier

despertar, de maneira definitiva, o seu Fogo do Coração.
É uma etapa lógica.

É uma etapa, de algum modo, talvez um pouco frustrante, para empregar as suas palavras.
Isso faz parte do aprendizado que vocês têm que viver.

***

Questão: nesse momento, cometas golpeiam o Sol. Ao que corresponde esse fenômeno?

Os cometas, em todos os tempos, penetraram no Sol.
Hoje, o que torna interessante, é que isso ocorre em um momento específico da história da sua humanidade.

Os cometas são a densificação da Energia Micaélica.
Eles representam, no seu Céu, ou ao menos do que vocês percebem, a influência direta de MIGUEL.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que atualmente MIGUEL conseguiu penetrar no Sol, inteiramente.

Obviamente, as consequências são e serão gigantescas na Terra.
Isso significa que houve uma fecundação, literalmente, do Sol, e que MIGUEL veio abrir a prisão que era o Sol

para os seus corpos de Estado de Ser.
O que quer dizer que o Fogo da Terra e do Éter, correspondendo à penetração do Arcanjo Miguel em meio à
densidade da 3ª Dimensão, diretamente no nível da Terra, vai firmar o retorno ao seu Estado de Ser ou, em

todo caso, a esta possibilidade, sem mais qualquer freio, sem mais qualquer limitação.

***

Questão: sabendo da importância dos nossos pensamentos no processo que vivemos, como se
articulam o abandono à Luz, a Alegria, a Fluidez, em relação à responsabilidade dos nossos

pensamentos?

Por que você acha que aconteceram os Casamentos Celestes?
Por que você acha que o Espírito Santo desceu sobre a Terra há mais de 20 anos?

Justamente para preparar o máximo de consciências para viver a Fluidez da Unidade, para viver o Fogo do
Coração.

Pois no Fogo do Coração existe a Alegria, existe o Samadhi e, sobretudo, existe a ausência de pensamentos.
Lembre-se do que foi dito, há cerca de onze dias, por UM AMIGO, referindo-se à parábola da lagarta e da

borboleta: se você adotar o ponto de vista da lagarta, você vai chamar isso de morte, se você adotar o ponto de
vista da borboleta, você vai chamar isso de Ressurreição, você vai chamar isso de Alegria Eterna.

Tudo depende do ponto de vista da Consciência que você adotar em relação a um mesmo processo.
Se você estiver suficientemente voltado para o seu Ser Interior e para a Unidade, o que acontece é Liberação.
Se, ao contrário, o seu olhar ainda estiver voltado para o exterior, o que acontece será chamado de aniquilação

da vida e de destruição.
E, obviamente, naquele momento, o mundo do pensamento irá denominar isso apocalipse, destruição,

obscuridade, morte, negatividade.
O que está longe de ser o caso.

Mas tudo depende do seu ponto de vista e, unicamente, do seu ponto de vista.
O que vem é liberação, o que vem é dissolução da ilusão.

Mas, se você mesmo participar da ilusão, você irá viver a dissolução do que você é e você não poderá falar de
Alegria Interior, você não poderá falar de Samadhi, mas, bem mais, de sofrimento.
Ainda uma vez, isso depende, unicamente, do ponto de vista da sua Consciência.

É por isso que foi necessário, assim como disse o Arcanjo MIGUEL, que um máximo de seres humanos
pudesse ter acesso às Vibrações do Fogo do Coração antes de penetrar no Fogo da Terra e no Fogo do Éter.

É o que vocês vão viver agora.
A responsabilidade é aquela de manter o seu nível de consciência alinhado à sua Interioridade.

É por isso que foi solicitado para se voltarem, o máximo possível, para o seu Ser Interior.
Isso não significa, muito pelo contrário, abandonar a sua família, abandonar os seus irmãos e as suas irmãs,



mas participar de maneira ativa, e não pela reação, do seu despertar.
Progressivamente e à medida que vocês despertarem, vocês favorecem o Despertar deles.

Não é se compadecendo em meio ao sofrimento, não é agindo em meio ao sofrimento que vocês irão ajudá-
los a encontrar a sua Dimensão de Eternidade, mas, bem mais, encontrando-a vocês mesmos e, unicamente,

deste modo.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -
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Bem amados seres humanos na encarnação, queiram receber as saudações de um Arcanjo.
Eu sou ANAEL.

Eu venho a vocês para me comunicar e comungar.
Em meio à densidade em que vocês estão, e através do trabalho da Luz que vocês realizam, a cada dia vocês

se aproximam um pouco mais das nossas Vibrações e das nossas Consciências, de nós, os Arcanjos.
Neste instante, uma conexão é estabelecida.

Em meio a esta conexão, se vocês quiserem, nós iremos, juntos, iluminar ainda mais o seu caminhar, a sua
Luz, a fim de crescerem na sua Interioridade, a fim de crescerem no seu Amor, a fim de crescerem na sua

Essência.
A cada uma das suas perguntas e das suas intervenções, eu irei me permitir, se vocês me permitirem,

responder pelas palavras e pela minha Radiância.
O momento do nosso reencontro em meio à vastidão dimensional, nas altas densidades temporais, aproxima-

se agora a grandes passos.
Regozijem-se.

Vocês estão sobre esta Terra, para isso.
Vocês aguardam estes momentos há muito tempo.

Qualquer liberação, em meio mesmo à sua Dimensão, é vivenciada na alegria e o que está chegando é a
liberação.

Não se atrasem com o que resistem em vocês e além de vocês.
Está chegando efetivamente o momento, muito em breve, de se encontrarem e de nos encontrarem.
Todos vocês, aqui, fazem parte dos Pilares da Luz que acolheram no seu cerne as Consciências e as

Energias, assim como as palavras dos itinerantes intervenientes multidimensionais, em meio à sua densidade.
Vocês vibraram, vocês exercitaram a sua Consciência, o seu discernimento e aceitaram viver a Unidade

vindoura.
Sejam gratos e agradecidos.

Muitos fenômenos interiores e exteriores estão chegando agora.
É a oportunidade, para vocês, de crescer em sabedoria, em paz, em intensidade e em interioridade.

E hoje, mais do que nunca, vocês têm a capacidade Vibratória para captar as minhas palavras, além das
palavras, em meio à Vibração, em meio ao seu Templo Interior. 

ANAEL - 16 de março de 2010 - Autres Dimensions
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***

Vocês irão constatar por vocês mesmos que, cada vez mais frequentemente, as palavras irão se tornar cada
vez mais supérfluas, em relação à Vibração.

A Vibração é levada a substituir as palavras, pois a Vibração é Essência e a Vibração os coloca em meio à
Unidade e não mais na mentira.

Então, eu lhes transmito o Amor que é seu, eu lhes transmito a Luz que é sua.
Amanhã é outro dia, mas, sobretudo, um dia importante.

Ele firma a ignição, pelo próprio Arcanjo MIGUEL, de um Fogo que está além do Fogo do Coração.
O Fogo da matéria, o Fogo da Verdade é aceso em muitos lugares deste planeta, em muitas pessoas e em

vocês mesmos, atualmente.
Então, os habitantes das altas Dimensões Unificadas estão se preparando, pois os momentos que antecedem
o retorno à Unidade, para um sistema que foi desviado, desde tempos muito antigos, do seu caminho, firmam o

restabelecimento da Verdade, o restabelecimento da Alegria e, sobretudo, o restabelecimento da Paz e da
Justiça e da Liberdade.

Bem amados filhos da Lei do UM, eu quero dizer e vibrar: a sua fidelidade à FONTE e à Unidade vai encontrar
muito em breve a sua justa retribuição, a sua justa medida.

***

Vamos para o que pode ajudá-los, pelas palavras e, sobretudo, pela Vibração da minha Radiância, para
permitir-lhes acolher, com mais lucidez e mais agudeza, a Vibração do Mestre da Luz.

Não temam, aquele que virá é o seu maior Amigo, o seu maior Irmão.
É aquele que, em todos os sentidos do termo, não somente jamais falhou, mas sempre esperou e foi forte para

vocês todos, a fim de restabelecê-los na sua Unidade.
Ele lhes mostrou o Caminho, a Verdade, a Vida.

Ele lhes pediu para imitá-lo.
A sua mensagem, como todos os mensageiros, foi amplamente desviada e transformada, mas esta época

terminou.
Um novo tempo se abre em vocês e para vocês.

Um tempo de Lucidez, um tempo onde a integridade, a sua integridade, será reconhecida como de justo valor,
não pelas palavras, mas pela Vibração e pela retribuição.

Avancem sem temor, para Ele, para o amanhã, para a Verdade pura.
Vocês, a maior parte de vocês, aqui, ousou transcender as leis da dualidade.
Vocês confiaram no Arcanjo MIGUEL e nas nossas diferentes intervenções.

Mas jamais se esqueçam de que, seja o que for que acontecer, vocês não devem recair no julgamento dos
seus irmãos, das suas irmãs, que não puderam ser suficientemente iluminados (pelo medo, pela recusa, pelo

esquecimento) pela Luz Unitária.
Isso, hoje, não tem mais grande importância pois, como vocês sabem (mas ainda não viram, mesmo tendo

pressentido), a Luz ganhou.
Mas não há perdedores, por que a Luz é Graça e Perdão.

Vocês estiveram na vanguarda de um combate épico que vocês ainda não compreendem, na totalidade.
O combate pela Verdade e não contra algo.

O combate pelo restabelecimento da Luz, na sua integridade e na sua totalidade, e não contra alguém.

***

Bem amados seres humanos, devido à aproximação, à sua aproximação e à nossa aproximação, é possível,
juntos, comungarmos além das palavras, de maneira muito mais intensa do que ainda há alguns dias e de

maneira menos intensa do que amanhã.
Aí está a realidade e a Verdade da Luz e da sua Vibração, da sua inteligência, do seu Amor.

Então, se vocês quiserem e se permitirem, queiram fechar os seus olhos e entrar no seu Ser Interior e, juntos,
vibremos e juntos acolhamos.

... Efusão de energia ...

Bem amadas almas humanas na encarnação, eu os deixo, sem deixá-los, pois o meu Amor e a minha
Radiância estão selados em vocês.

Estejam na Paz, estejam na Alegria porque, em breve, vocês não estarão mais isolados, nem solitários.
Eu lhes digo até muito em breve, passem bem.



Vão na alegria, com todo o meu Amor.
Obrigado.

************
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Irmãos e Irmãs recebam novamente as minhas saudações e as minhas homenagens.
Eu sou UM AMIGO.

Nós vamos abordar, se este for o seu interesse, questões relativas ao corpo de Estado de Ser porque eu suponho que,
independentemente das novas percepções que muitos de vocês vivenciam no seu corpo, vários são os questionamentos

sobre este veículo multidimensional.

Então, nós vamos tentar avançar, tanto quanto possível, sobre uma compreensão simples do que é este corpo de Estado de
Ser.

Sempre que possível, eu vou tentar estabelecer uma ressonância analógica (nas suas funções e nas suas potencialidades)
desse corpo de Estado de Ser, em relação ao seu corpo físico que vocês conhecem.

Vocês devem entender, antes de tudo, que esse corpo de Estado de Ser (que lhes é mais ou menos conhecido, mais ou
menos revelado) é agora de livre acesso.

Por um lado, vocês devem aceitar também que algumas das suas funções não podem ser apreendidas pelo mental, mas
somente vivenciadas.

Um exemplo muito simples no nível do próprio corpo de personalidade (a não ser, claro, que seja um especialista em
anatomia): quando vocês movimentam os seus olhos, vocês não sabem quais são os músculos que interveem, nem os

nervos, e ainda assim vocês fazem isso.

É a mesma coisa no seu corpo de Estado de Ser.

Vocês poderiam dizer que eu me tornei um especialista nesses corpos multidimensionais, quanto à sua função, à sua
anatomia.

Eu seria então, de algum modo, um anatomista da Unidade.

Retenham bem a analogia existente entre o movimento dos olhos, que vocês executam espontaneamente, sem, no entanto,
conhecer as cadeias neuromusculares envolvidas.

No nível do corpo de Estado de Ser, é o mesmo princípio.

À medida que vocês penetram cada vez mais nele, em meio à sua Consciência Supramental, vocês vão progressivamente
perceber novas coisas em meio ao corpo de personalidade.

Existe uma explicação lógica para cada percepção.

O objetivo, em um primeiro momento, não é tanto esta explicação, mas sim vivenciar as manifestações, experimentar os
seus efeitos, sem ter que sempre compreender os mecanismos.

Da mesma forma que um bebê recém-nascido chega encontrando espontaneamente os reflexos de sucção e outros
reflexos, da mesma forma, o corpo de Estado de Ser renascido em vocês, aqui, traz com ele vários reflexos.

Esses reflexos vão guiar as expansões de Consciência e as novas capacidades resultantes da utilização desta estrutura.

Dessa forma, tentem viver seguindo mais a Consciência do que a explicação, o aspecto perceptivo em detrimento do
aspecto racional e da explicação.

Porque a explicação não tem necessidade de ser compreendida, da mesma maneira que quando vocês movem os seus
olhos, vocês não precisam saber quais são os músculos que se mexem: vocês fazem isso.

Tentem adotar o mesmo tipo de comportamento em relação ao que vocês vão viver em breve.

Muitas manifestações novas estão invadindo pouco a pouco a sua estrutura física e a sua estrutura sutil.

Todas elas relacionadas ao ajustamento e ao encaixe do seu Estado de Ser, em meio a esse veículo, cada um a seu ritmo.

UM AMIGO - 16 de março de 2010
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Vivenciem as Vibrações e a Consciência.

Ponderem mais como um observador do que como um cientista.

Simplesmente observem as manifestações e a correlação das manifestações Vibratórias com a Consciência e, certamente,
com os novos potenciais espirituais.

O mais importante está aí e em nenhum outro lugar.

Assim, Irmãos e Irmãs, se vocês tiverem questões que os incomodam, que os preocupam, nós vamos tentar resolver juntos.

Este trabalho é uma Alegria.

Então, nós agora poderemos dialogar.

***

PERGUNTA: O CORPO DE ESTADO DE SER TEM A FORMA DE UMA MERKABA OU ELE PODE MUDAR DE FORMATO?

O veículo Merkaba é um dos componentes do que é denominado Veículo Ascensional que é, ele próprio, um componente
do corpo do Estado de Ser, mas ele não é a totalidade do corpo ascensional e ele não é então todo o corpo do Estado de Ser.

Evidentemente, o que vocês vão descobrir, ao deixar definitivamente este plano da 3ª Dimensão, é que o corpo do Estado
de Ser não tem qualquer limite de expansão Dimensional, geográfica, temporal.

De fato, segundo a sua Fonte e a sua origem estelar e segundo o plano dimensional de onde vieram, vocês vão encontrar
os potenciais plenos deste corpo do Estado de Ser,sendo mais inédito, para vocês, a transparência e a plasticidade, ou
seja, a capacidade, em função das dimensões em que ele evolui, para modificar a sua forma, a sua Vibração e a sua cor.

Mas, não se preocupem, tudo isso também vai ocorrer de maneira muito natural e vocês vão perceber que esse corpo do
Estado de Ser exerce influência direta sobre a Consciência e que a Consciência se movimenta à vontade.

A intenção criando o movimento, a intenção criando a forma e a transparência, o que será para vocês uma grande novidade
em relação a esse corpo opaco que vocês habitam e que nem sempre obedece, diante das circunstâncias, à sua

Consciência.

***

PERGUNTA: O CORPO DE ESTADO DE SER SERIA A CONSCIÊNCIA LIBERADA?

Podemos assim dizer.

Mas a Consciência não se limita a esse corpo plástico e transparente.

Pelo fato da própria transparência, a Consciência não está mais limitada ao corpo onde se encontra.

No Estado de Ser, não há mais barreira: barreira entre vocês e os outros, barreira entre vocês e qualquer coisa, barreira em
meio às Dimensões.

O funcionamento da Consciência, nesse corpo de Estado de Ser, poderia responder ao princípio do holograma.

No Estado de Ser, a Consciência está em toda a parte e consciente de tudo, um pouco à imagem das fases místicas que
podem ser vivenciadas nesse corpo físico que vocês habitam, em que o ilimitado (sentimento de fusão, de diluição e em

certos casos de aniquilação) é bem real, com uma acuidade, certamente, muito maior, no nível do Estado de Ser, porque a
Consciência não está mais desacelerada, nem freada pelas estruturas físicas e sutis da sua Dimensão.

***

PERGUNTA: PENSAR QUE A CONSCIÊNCIA É UM INÍCIO PARA O INFINITO ESTÁ CORRETO?

Isso não é um pensamento, essa é a Verdade.

A Consciência Unificada, ou não separada, tal como vocês a conhecem, é infinita.

Vocês próprios se tornam a Fonte.

Isso não é uma imagem, é a Verdade.

Vocês são ao mesmo tempo a Fonte, vocês são ao mesmo tempo as Galáxias, vocês são ao mesmo tempo os Elementos,
vocês são ao mesmo tempo vocês e outra forma.



***

PERGUNTA: HÁ MARCADORES PARA SE SABER ONDE ESTAMOS NO NOSSO CAMINHO PARA O ‘ESTADO DE SER’?

O primeiro marcador é a capacidade para contato e isso está aberto em um nível que nunca existiu na superfície da Terra,
desde alguns dias.

Vocês reconhecem também a passagem ao Estado de Ser pelas modificações em meio às suas estruturas
biológicas, quando a sua Consciência está novamente aí: modificação do ritmo cardíaco e do ritmo respiratório e, depois,

modificação da própria Consciência pelo fenômeno de switch ou basculamento.

Este é o marcador direto que vocês estão prontos para receber e para viver em meio ao Estado de Ser.

Em seguida, de acordo com os cenários (que são profundamente diferentes de um indivíduo para outro), será permitido a
vocês, pela sua constituição, transferir a totalidade da sua Consciência ao nível Supramental e talvez viajar para onde você

desejar, por alguns instantes.

O outro marcador é o estabelecimento da percepção de Consciências habitando esses Mundos Unificados: Anjos Guardiões,
Arcanjos, Guias que, inicialmente, lhes eram imperceptíveis e que irão se tornar cada vez mais perceptíveis à medida que

nós nos aproximarmos.

Esses são os sinais e os marcadores principais.

***

PERGUNTA: COMO VIVER ESSES FENÔMENOS SEM NEM MESMO SABER QUE ISSO EXISTE OU SABER O QUE ISSO É?

É simplesmente impossível.

Os primeiros de vocês que vivenciaram o fenômeno de switch da Consciência, perceberam de forma pertinente do que se
trata.

Da mesma maneira que a Consciência chegando a um corpo de bebê diz como fazer para se alimentar, para se manifestar,
é exatamente o mesmo para a Consciência do Estado de Ser.

Vocês não têm que questionar: quando vocês chegarem lá, vocês irão saber instantaneamente.

Eu havia lhes dado as primícias.

Não é para intelectualizar, é algo que se vive efetivamente e, quando vocês vivenciam, vocês percebem tudo imediatamente,
pela intensidade da Vibração, pela Luz, pelos sinais que eu lhes dei, que alguma coisa acontece no nível da Consciência

que não é da competência do mental, que não é da competência das emoções, mas que é verdadeiramente da competência
do que foi denominado Luz Vibral.

Alguns de vocês devem ter paciência.

Lembrem-se da frase de Cristo que já foi repetida várias vezes: “os primeiros serão os últimos”.

Há indivíduos que vivem esta transformação, desde um quarto de século.

Eles foram os pioneiros em receber o Espírito Santo, os pioneiros em receber o Ultravioleta e a irradiação da Fonte.

Nessa época, o caminho era muito mais árduo que aquele que vocês percorrem hoje porque os planos dimensionais estão
muito mais próximos e é muito mais fácil viver em meio a essa múltipla dimensionalidade.

Para aqueles que ainda não conseguiram, nenhuma inquietude.

Não é uma questão de adiantamento espiritual, mas é mais uma preparação das suas estruturas, tanto no nível da estrutura
física, como da estrutura sutil, como da estrutura do corpo de Estado de Ser.

Há fenômenos, como eu disse, de ajustamento e de encaixe, que seguem em ritmo próprio, que são independentes da sua
vontade e que são até mesmo independentes, eu diria, da sua abertura do Coração.

Do mesmo modo que as Coroas Radiantes da cabeça e do Coração foram vivenciadas, de diferentes maneiras e em
diferentes tempos, por todos os seres que criaram a Luz Micaélica na Terra.

Então, sem preocupação: além das palavras que eu pronuncio, quando vocês penetram essas esferas indizíveis, vocês
encontram alguma coisa que lhes é muito cara, mesmo se vocês nunca a tenham vivenciado na encarnação.

***

PERGUNTA: QUANDO SE VIVENCIOU UM PRIMEIRO CONTATO COM O ‘SI’, DEVE-SE TENTAR REPRODUZI-LO OU ELE
SE MANIFESTA DE NOVO ESPONTANEAMENTE?



A partir do momento em que ele foi manifestado, vocês só terão um desejo, é o de reproduzi-lo.

E, em um segundo momento, que ainda não chegou, de estabelecê-lo de maneira definitiva.

Isso é natural, totalmente natural.

***

PERGUNTA: AS EXPERIÊNCIAS DE SAÍDA DO CORPO TÊM RELAÇÃO COM O CORPO DE ESTADO DE SER?

Absolutamente nenhuma.

A experiência fora do corpo é uma saída no corpo astral e no mundo astral que estritamente nada tem a ver com os mundos
da Unidade.

Independentemente da beleza dos mundos do astral, eles são apenas o reflexo da Verdade.

Eles não são a Verdade, eles fazem parte da matriz.

***

PERGUNTA: VIVER UMA FORMA DE JÚBILO QUANDO A RESPIRAÇÃO É BLOQUEADA, AO PONTO DE NÃO TER
OBRIGATORIAMENTE NECESSIDADE DE TOMAR FÔLEGO, É UM CONTATO COM O ‘ESTADO DE SER’?

Seguramente, sim.

***

PERGUNTA: OS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’ SÃO DIFERENTES PARA CADA UM?

Sim, totalmente, conforme a sua origem Dimensional.

Na sua forma, na sua textura e na sua estrutura, na sua irradiação, na sua constituição.

Da mesma forma que vocês habitam corpos diferentes (no tamanho, na cor), da mesma forma os corpos de Estado de
Ser são todos diferentes.

Obviamente, existem sinais de reconhecimento refletindo instantaneamente a sua origem Dimensional, mas, além disso,
dois corpos de Estado de Ser da 18ª Dimensão nada têm a ver um com o outro.

As diferenças são múltiplas, do mesmo modo que isso existe em meio aos corpos de personalidade.

Neste mundo, vocês têm a cor dos olhos, o tamanho, a forma, a cor da pele, do mesmo modo, vocês têm as mesmas
estruturas, certas diferenças, denominadas irradiação, forma, plasticidade, transparência.

***

PERGUNTA: EXISTE UMA COROA RADIANTE, DENOMINADA COROA DOS ELOHIM, QUE FARIA PARTE DO CORPO DE
ESTADO DE SER?

Na condição desse corpo de Estado de Ser pertencer no mínimo à 11ª Dimensão.

Este não é o caso para um corpo de Estado de Ser pertencente à 5ª Dimensão.

***

PERGUNTA: SE O SER HUMANO VIVE O PREDOMÍNIO DE UM ELEMENTO SOBRE O OUTRO, O ‘CORPO DE ESTADO DE
SER’ VAI TAMBÉM EXPRESSAR ESSAS NUANCES?

Certamente sim, mas, seguramente, ainda mais em função da origem Dimensional.

***



PERGUNTA: PODERIA NOS CITAR UM EXEMPLO, COMO EXEMPLO, DE DUAS MANIFESTAÇÕES DE ‘CORPO DE
ESTADO DE SER’ DE DUAS ORIGENS DIMENSIONAIS DIFERENTES?

O que é denominado corpo Ascensional, na maioria das vezes, é um corpo de Luz.

Este corpo de Luz é um corpo de 5ª Dimensão, cuja particularidade é manifestar uma irradiação voltada para o Interior: o
corpo é como iluminado do Interior.

Por outro lado, um corpo de 11ª Dimensão é um corpo totalmente transparente e incolor, chamado de corpo de Cristal.

As formas e a plasticidade são sensivelmente as mesmas, mas a estrutura e a composição são profundamente diferentes.

Haverá, além disso, uma coloração que não é uma cor, mas uma característica energética, se vocês preferirem, a qual vai
depender efetivamente dos 4 Pilares.

Os 4 Pilares ou as 4 linhas espirituais se expressando e se manifestando, no nível, por exemplo, de um corpo de 11ª
Dimensão, por um antropomorfismo diferente.

Uma face ou um rosto denominado delfinoide, se a sua origem for Siriana, uma face de Vegaliano com uma fronte alta, se
você vier de Vega [constelação de Lyra], ou ainda uma face de felino, se você vier de Arcturus, etc., etc..

***

PERGUNTA: HÁ INTERAÇÃO ENTRE OS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’?

Não.

Até hoje, os corpos de Estado de Ser estavam no vestiário, ou seja, armazenados, imóveis, no Sol.

É o que vocês enxergam, aqui, da Terra.

Eles estavam literalmente aprisionados.

Mas, em meio ao próprio Sol, existindo os seus outros corpos, quando vocês não estavam mais encarnados, o que explica
a experiência de morte iminente (ou Near Death Experience – Experiência de Quase-Morte) onde os seres reencontram os

Seres de Luz que são, de fato, Seres existindo em meio ao Sol, no seu corpo sutil, mas não no seu corpo de Estado de
Ser, exceto para alguns grandes Seres que foram capazes de se libertar literalmente da prisão Dimensional (como Cristo,

ou outros grandes Seres, que tiveram total liberdade para se manifestar no Sol).

***

PERGUNTA: COMO AQUELE QUE CHAMAMOS DE ‘MESTRE DA LUZ’ PÔDE CHEGAR A ESTE ESTADO E COMO
EXPLICAR SEU NOME?

Ele é o Mestre da Luz porque, justamente, ele foi capaz de estabelecer a sua própria Luz e a sua Liberdade em meio à
matriz.

Há vários Enviados da Luz tendo realizado a Mestria da Luz durante os ciclos da Humanidade.

Entretanto, eles não são chamados de Mestre da Luz.

Este título é dado a Cristo [KI-RIS-TI], reunificado em meio à Consciência Micaélica, pelo seu papel na manutenção da
integridade desde a perversão deste mundo, há 320.000 anos.

Ele foi capaz, de diferentes maneiras que seria muito extenso para explicar, de manter a filiação Divina e a filiação espiritual.

Ele é, então, o Mestre da Luz. 

***

PERGUNTA: CRISTO FOI O MAIOR SER QUE SE MANIFESTOU SOBRE NOSSO PLANETA?

Nesse ciclo da Humanidade, durante os últimos 320.000 anos, sim.

Antes, não.

Houve vários, mas eles são tão diferentes de suas formas de Vida que não se mostram de qualquer interesse até hoje.

***



PERGUNTA: EM QUE NÍVEL DE DIMENSÃO CRISTO EVOLUI?

Na 18ª Dimensão.

No limite da 24ª Dimensão.

***

PERGUNTA: VOCÊ MENCIONOU O FATO DE QUE O SOL É FRIO. PODERIA DESCREVER PARA NÓS?

Frio é uma palavra ruim, digamos que não é o calor que se espera já que a Luz do Sol, assim que vocês ali estiverem, é um
Amor indizível e incomensurável, banhado totalmente pela Luz de Cristo.

Então, sintam-se em casa, quer seja no Estado de Ser (para aqueles que conseguiram libertar o corpo), quer seja nos
corpos sutis (para aqueles que partem e que passam pelas portas da morte ou pela experiência de morte iminente).

***

PERGUNTA: A QUE SE DEVE O CALOR TÃO INTENSO QUE NÓS SENTIMOS DO SOL?

Ao atrito generalizado, justamente pela distância entre os seus corpos sutis, físico e o corpo de Estado de Ser.

Há uma circulação de correntes que vocês denominam solares, que acompanham os ciclos, com determinadas forças.

Isso provoca um fenômeno de interação e de calor na superfície do Sol.

O Sol, para vocês, em meio a esta Dimensão, é verdadeiramente a Fonte de Vida.

***

PERGUNTA: HÁ SERES ESPECIAIS SOBRE O SOL?

Atualmente, nós somos muitos cuidando do Sol.

Muito, muito numerosos.

Nós canalizamos, nós também, as energias da Fonte, as energias das formas Dimensionais mais elevadas, para permitir
que vocês se libertem.

Mas, de tudo isso, vocês sabem.

***

PERGUNTA: HÁ, EM NOSSO CORPO FÍSICO, UM SINAL DA NOSSA ORIGEM ESTELAR?

Para alguns seres humanos, sim, para outros não.

Tudo depende da ancianidade em que vocês se apresentam neste sistema solar.

***

PERGUNTA: QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DA LIBERAÇÃO DOS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’?

É exatamente isso que eu tenho descrito desde o início da minha intervenção.

É exatamente isso que eu estou dizendo a vocês sem parar.

A partir do momento em que nós liberamos o corpo de Estado de Ser, isso torna, para vocês, muito mais fácil de aceder
ao Estado de Ser.

É exatamente isso que eu lhes disse.

O que mais desejam saber?

Há, nesse nível, uma liberação do corpo de Estado de Ser.



Há um trabalho colossal sendo realizado (pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, pelos Arcanjos e por outras
Hierarquias de Luz) sobre o Sol e então sobre vocês, levando à nova capacidade para se conectar, não apenas com

este Estado de Ser, mas para transferir a sua Consciência, progressivamente, em meio ao Estado de Ser e, então, uma
capacidade muito maior para constituir o Veículo Ascensional ou Merkabah.

A intensidade das irradiações que chegam a vocês (particularmente a irradiação do Sol Central da Galáxia – Sirius B – e do
Sol Central das Galáxias – Alcyone -) tem sido focalizada, pela nossa intervenção, sobre o Sol, e tem permitido romper

literalmente as 3 camadas de isolamento [heliosfera, magnetosfera e ionosfera].

***

PERGUNTA: SE TODOS OS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’ SÃO LIBERADOS, COMO SERÁ PARA AQUELES QUE VÃO
DECIDIR SEGUIR O SEU CAMINHO NA 3ª. DIMENSÃO?

Eles também vão recuperar o seu corpo de Estado de Ser e estarão limitados, no nível Vibratório Dimensional.

Eles vão estar na 3ª Dimensão Unificada, vão ter acesso, de maneira diferente de vocês, a outras Dimensões, mas não
em plasticidade.

***

PERGUNTA: A TOTALIDADE DOS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’ LIBERADOS CORRESPONDE À TODA A
HUMANIDADE?

Na medida em que as forças ditas eletromagnéticas (elas são, na realidade, um pouco mais complexas: elas compreendem
também as forças gravitacionais) estiverem em via de dissolução, é claro, nenhum corpo de Estado de Ser  poderá mais

permanecer prisioneiro.

Porém, no nível Vibratório, alguns estão ainda muito distantes de certos Seres humanos.

Mas, no final, todo o mundo irá reencontrá-lo.

***

PERGUNTA: ASSIM QUE CONECTARMOS NOSSO ‘CORPO DE ESTADO DE SER’, SERÁ POSSÍVEL A CONEXÃO COM OS
ENTES QUERIDOS, DESAPARECIDOS?

Esta é uma questão complexa, uma vez que aqueles que vocês chamam de seus desaparecidos estão hoje em um processo
específico de estase, de letargia, se vocês preferirem, aguardando a Ascensão da Terra.

Mas, nem todos vocês têm, longe disso (contrariamente àqueles que denominam seus entes queridos), a mesma origem
estelar, nem o mesmo objetivo, nem a mesma função.

E jamais se esqueçam de que aqueles que vocês denominam queridos, em relação à experiência desta Vida, são muitas
vezes seres com os quais vocês tiveram mais problemas em vidas passadas.

Portanto, a sua visão será profundamente diferente quando reencontrarem alguma forma de memória.

***

PERGUNTA: É POSSÍVEL JÁ TER TIDO CONTATO COM O ‘CORPO DE ESTADO DE SER’ SEM TER CONSCIÊNCIA
DISSO?

Lembrem-se de que a Consciência do Estado de Ser é Vibratória.

Trata-se da Luz Vibral.

A partir do momento em que essa experiência de contato tiver ocorrido, em nenhum caso isso pode ter sido inconsciente.

***

NÓS NÃO TEMOS MAIS PERGUNTAS, NÓS LHE AGRADECEMOS.



***

Então, caros Irmãos, caras Irmãs, recebam o Amor.

Eu os deixo agora e eu lhes digo até qualquer momento.

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

UM AMIGO - Membro do Círculo dos 24 Anciãos, da Ordem de Melquizedeque.

Em sua primeira mensagem (25.02.2010), UM AMIGO disse que era a primeira vez que ele se expressava nesta Dimensão a
mais de cem anos.

Na mensagem seguinte (06.03.2010), este UM AMIGO revelou ter sido um Iogue muito conhecido que partiu da última
encarnação há uma centena de anos.

 ***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article9769.html

16 de março de 2010

(Publicado em 24 de março de 2010)

 ***

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

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

http://autresdimensions.info/article9769.html
http://portaldosanjos.ning.com/


 Amados Filhos da Luz, recebam homenagens e saudações.
Eu sou Anael, Arcanjo.

Eu volto entre vocês, como eu voltarei a cada dia, no meu aspecto Radiância, acompanhado da Radiação do
Arcanjo Miguel e do Arcanjo Uriel para que a Radiação das nossas Vibrações eleve vocês para a sua

Dimensão de Eternidade e modifique as suas estruturas a fim, se vocês o permitirem, de viver momentos
privilegiados em meio à Luz e à Verdade.

Então, eu lhes peço que acolham a preparação dos Arcanjos para a vinda do Mestre da Luz e para o seu
encontro com ele, juntos, nós e vocês, acolhamos.

... Efusão de energia ...

Juntos, acolhemos Uriel .

... Efusão de energia ...

Nós agora vamos deixar vocês trabalharem.

Eu voltarei, em alguns instantes, para compartilhar com vocês, desta vez com as palavras, em meio à sua
dimensão normal.

Recebam saudações, homenagens e Amor e eu lhes digo até breve.

******

PERGUNTA: COMO SE CONSTITUEM OS UNIVERSOS, E EXISTEM PLANETAS OCOS?

Amado, a construção dos universos não pode ser explicada com palavras, isso é impossível.

Isto levaria vocês a conceitos que são completamente estranhos para vocês, em meio a esta Dimensão.

Quanto aos planetas ocos, evidentemente, o conjunto dos planetas possui duas formas de Vida: uma forma
externa (por exemplo, nesta dimensão, a forma de vida da qual fazem parte) e uma forma interna (existente sob

as crostas dos planetas correspondentes).

***

PERGUNTA: A TERRA É OCA NA 5ª DIMENSÃO OU NA 3ª DIMENSÃO?

A Terra é oca, evidentemente, na 3 ª Dimensão.

ANAEL - 17 de março de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-9pYYnHzz1sw/UaQsCGIi1tI/AAAAAAAACBc/qG8qJu0_wYs/s1600/000+Anael+-+17.03.2010.jpg


Historicamente, quando chegaram os que chamamos com vocês, de "maus meninos", houve naquela época,
um êxodo que ocorreu na Terra.

Este êxodo, diz respeito a alguns povos que voltaram para o seu sistema solar de origem.

Isto inclui aqueles que foram chamados de Gigantes, e também os Nefilins, e muitos outros que vocês ainda
não conhecem.

Dentre os povos presentes naquela época, na Terra, alguns deles decidiram se tornar os Guardiões de uma
Dimensão Unificada, eles então passaram para a Intraterra.

A Intraterra situa-se em meio à 3ª Dimensão Unificada.

Os povos que vivem lá pertencem tanto à 5ª Dimensão como à 3ª Dimensão Unificada.

***

PERGUNTA: AO QUE SÃO DEVIDAS AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO DAS LÍNGUAS?

A dificuldade de aprendizagem das línguas, sejam elas quais forem, em geral, é um déficit de percepção da
frequência inerente à língua.

Existe, então, em meio às suas estruturas, uma dificuldade de percepção dessas frequências.

Há, portanto, um processo para reequilibrar ou criar um reaprendizado dessas frequências não percebidas no
nível do ouvido.

É um problema de frequência.

O conjunto das emoções que vocês viveram no plano humano, expressa-se por frequências, evidentemente.

Estas frequências correspondem às frequências captadas, de forma especial, pelo sistema límbico.

Mas estas frequências também são encontradas no nível do ouvido e no nível dos sons.

Esta redução eletromagnética sonora irá se refletir, para vocês, por uma perda de certas frequências
correspondentes, geralmente, a gama de frequências da voz, atrapalhando e impedindo a aprendizagem das

línguas.

***

PERGUNTA: TER FACILIDADE PARA APRENDER LÍNGUAS CORRESPONDE A UM LEGADO DE VIDAS
PASSADAS OU A UMA CAPACIDADE VIBRATÓRIA FREQUENCIAL ESPECIAL?

Não devem concluir, do que eu disse antes, que aquele que não tem dificuldades de aprender línguas não tem
feridas emocionais.

Ao contrário, algumas das feridas emocionais se expressam na adição de percepções de novas frequências,
incomuns para o Ser Humano.

***

PERGUNTA: HAVERIA ALGUM INTERESSE, HOJE EM DIA, EM RESTABELECER ESTAS
FREQUÊNCIAS?

"Busquem o Reino dos Céus, o resto lhes será dado de acréscimo”.

Não se esqueçam, também, de que algumas dificuldades de aprendizagem (ou certas dificuldades de
frequências, para ser mais exato) estão ligadas a uma capacidade maior para percepção de outras Dimensões.

Vocês não podem ter uma acuidade extrema em meio a esta Dimensão, e ter o mesmo tipo de acuidade no
nível do mundo espiritual.

Existem muitos casos que existiram na superfície deste planeta, que tiveram certa quantidade de déficits
sensoriais e que tiveram acessos privilegiados ao nível do que vocês chamam de ‘impulso espiritual’.

Isso aconteceu, em particular com uma xamã (que está conosco há muito tempo), que foi chamada de ‘No
Eyes’.

O seu verdadeiro nome, nas nossas Dimensões, é ‘Águia Branca’.

***

PERGUNTA: UMA PESSOA QUE PERDE OS SEUS SENTIDOS INTEGRA MAIS A LUZ?

Não podemos generalizar.

Em alguns casos, sim.

Em outros casos, absolutamente não.

***

PERGUNTA: UM ANIMAL DOMÉSTICO PODE SER UM FREIO AO ABANDONO POR ESTARMOS
APEGADOS A ELE?



Então, efetivamente, se você se apegar, para você, isso é um freio.

Mas existem outros seres humanos que não se apegam e, portanto, vivem uma relação equilibrada com os
animais chamados ‘animais de estimação’.

O problema não é especificamente possuir um cão, mas o apego que existe a ele.

Todo apego, qualquer que seja (numa crença, numa cultura, a um marido, a um lugar, a uma função), afasta-os
e os priva da totalidade do Ser.

Os apegos (ou ligações dos humanos), como eles existiram, no passado, (e que foram necessários para ajudá-
los a sobreviver neste mundo) estão, hoje, em via de dissolução, como o Arcanjo Miguel lhes disse.

Vocês não podem acessar ao Estado de Ser, sem soltar, sem se entregar, estando sempre apegados a
alguma coisa.

Vocês não podem, entre aspas, acessar o outro lado, estando apegados a qualquer coisa que seja neste
mundo.

O apego é um laço.

Este apego é uma zona de Sombra, independentemente do grau de pureza e de nobreza deste apego, porque
o apego (seja ele qual for, mesmo o mais nobre) os priva da sua Liberdade essencial.

Assim é da mesma forma, quando alguns Seres lhes disseram, nesta Terra, para matar todos os modelos,
porque, quando vocês seguem um modelo, vocês não seguem a vocês mesmos, mas vocês seguem outra

pessoa.

Assim ocorre com todas as religiões, assim ocorre com o que vocês podem chamar de adesão a qualquer
coisa em meio a este mundo.

O conjunto das crenças representa os apegos.

Vocês vão notar que a liberdade é o oposto do apego.

O que não quer dizer negar as relações: a relação não é apego a partir do momento em que ela é livre em
todos os sentidos do termo.

O apego é pesado.

A liberdade é leve.

***

PERGUNTA: A TERRA TEM UMA ALMA?

A Terra é antes de tudo uma Consciência.

O que vocês chamam de ‘alma’ é, de fato, o intermediário entre o corpo e o Espírito, entre a personalidade e o
Espírito ou o Estado de Ser.

A alma é um veículo que não existe nas Dimensões Unificadas.

Vocês estão diretamente ligados, entre a estrutura Dimensional na qual vocês estão, e o Espírito, isto é, a
Fonte.

A criação da Alma corresponde, de fato, à privação do seu Espírito, em meio à sua Dimensão.

***

PERGUNTA: A ALMA DESAPARECE NA 3ª DIMENSÃO UNIFICADA?

Ela não é mais necessária já que vocês estão diretamente religados à Fonte.

***

PERGUNTA: O ACESSO À 3ª DIMENSÃO UNIFICADA É, APESAR DE TUDO, UMA ASCENSÃO?

Sim.

***

PERGUNTA: AQUELES QUE PARTEM, HOJE, EM GRUPO, ESTÃO PRONTOS PARA VIVER A
ASCENSÃO?

Vocês não podem generalizar, em meio a este grupo.

Algumas pessoas desse grupo sobem diretamente no seu corpo de Estado de Ser.

Outros, enfim, são colocados em estase esperando a evolução da Consciência planetária e a evolução da
Terra, ela mesma, em direção ao seu novo paradigma.

Não há acaso, de qualquer maneira.

Lembrem-se das palavras de Sri Aurobindo, que ele escreveu quando era São João, ditadas por Cristo: "no
mesmo lugar, um será levado e outro será deixado. Em uma mesma família, um será levado e outro será

deixado."



***

PERGUNTA: HOUVE INICIAÇÕES ESPECIAIS NAS CÂMARAS DO REI E DA RAINHA?

O que você chama de Câmaras do Rei e da Rainha eram, na verdade, câmaras de Ressurreição.

As câmaras estavam ligadas a ângulos de maneira a reproduzir, como vocês o sabem, a constelação de Órion.

As três pirâmides de Gizé representam as três estrelas do cinturão de Órion com relação à distribuição.

Havia, então, no nível da Porta do Sul e da Porta do Norte (que eram corredores alinhados à Câmara do Rei e
da Rainha na Grande Pirâmide de Quéops), a possibilidade de reconfigurar literalmente um corpo.

Há aí também um símbolo da Fênix da Ressurreição.

Esse simbolismo não era, aliás, somente um símbolo, naquela época, porque havia realmente Ressurreição e
tomada de forma por uma Consciência em meio a um novo arranjo molecular.

***

PERGUNTA: QUAL ERA O OBJETIVO DESTE PROCEDIMENTO?

Atrair uma alma em meio a um novo corpo.

Processo de Ressurreição.

***

PERGUNTA: ELES PODIAM CRIAR CORPOS NO SENTIDO COMUM?

É claro.

A geração espontânea de um corpo é, de fato, conhecida há muito tempo.

Ela se perdeu, hoje, porque as ‘câmaras de forma’ que existiam naquela época, por razões de segurança,
foram aniquiladas pelas forças da Luz para evitar que as forças da Sombra pudessem usá-las e que os “maus

rapazes” pudessem se servir da Criação na íntegra de novos corpos.

No entanto, isso sempre esteve presente na história da Humanidade.

***

PERGUNTA: QUAL ERA O INTERESSE DE CRIAR CORPOS NA ÍNTEGRA NO LUGAR DE RESSUSCITAR
OS CORPOS QUE JÁ EXISTIAM?

Mas é muito simples, a escolha da alma, simplesmente.

Criar um corpo físico no qual virá uma alma específica (que espera passar por esta via para se manifestar e
entrar na encarnação) é a característica típica daqueles que vocês chamam de Avatares Cósmicos, ainda

denominados, também (e vocês tiveram o exemplo, na Terra há pouco tempo [Sri Babaji]), a Fonte.

***

PERGUNTA: HÁ UMA DIFERENÇA COM OS WALK-IN?

Sim, é claro.

Criar um corpo pelo processo de chamada de alma, no nível dos campos de forças matriciais em relação com
Órion, exige a criação de um corpo recém-nascido.

O processo de Walk-In apenas excepcionalmente diz respeito a um recém-nascido, mas muito mais, a um
corpo já adulto.

***

PERGUNTA: ERAM CORPOS NO SENTIDO CLÁSSICO DA PALAVRA?

Tratava-se de um corpo realmente físico com a mesma constituição de um corpo nascido pela carne.

Simplesmente, as características desse corpo eram tais que o espaço de vida alocado para esta forma criada
por onda de forma, não podia ter uma duração muito longa[duram apenas de 7 a 14 anos], em relação à sua escala de

tempo de encarnação natural.

***

PERGUNTA: OS EGÍPCIOS TINHAM A POSSIBILIDADE DE TRANSLADAR COM O SEU CORPO
PARTICULARMENTE UTILIZANDO AS PIRÂMIDES?

A alma sim, não o corpo.

Como vocês sabem, a Humanidade, na sua totalidade, está presa na matriz, desde tempos imemoriais, dessa
maneira, então, o processo de reencarnação foi iniciado pelos próprios Arcontes.

Há, então, tomada de forma e encarnação e reencarnação permanente.



Logo que vocês se aproximam deste sistema Terrestre e da sua matriz, então vocês são literalmente presos
pela matriz.

No entanto, há uma possibilidade, ainda que limitada, de escapar da matriz, seja pela evolução da Luz no
Interior da alma e do Espírito, seja por processo ligado a ondas de forma que foram utilizadas por diferentes

tradições que existiram na superfície deste planeta, mas referentes a indivíduos em uma quantidade
extremamente limitada, porque era preciso uma força de alma suficiente, quaisquer que fossem os processos

energéticos de onda desenvolvidos, a fim de escapar da armadilha da matriz.

***

PERGUNTA: É POSSÍVEL, HOJE, VIAJAR DE UM PONTO A OUTRO, NA NOSSA DIMENSÃO, COM
NOSSO O CORPO FÍSICO, NA NOSSA MERKABAH?

Isso é possível pela intervenção dos Aliados da Humanidade, pelos Anjos do Senhor, em meio às Naves.

O interesse da Merkabah não é transportá-los de um ponto geográfico a outro, o interesse da Merkabah é a
Translação Dimensional, e unicamente isto.

Viajar de um ponto a outro poderia se chamar, eventualmente, de ‘bilocação’, que é um processo místico
relacionado à elevação da alma e do Espírito.

A Merkabah não se destina a viajar no nível geográfico.

Ela é projetada para viajar em nível dimensional.

Vocês devem compreender que o que vocês ouvem falar são apenas crenças.

Lembrem-se de que vocês estão entrando na era da experimentação.

Tudo o que vocês não experimentaram por si mesmos, e até mesmo as palavras, não serve para
absolutamente nada, exceto para sobrecarregar o Espírito e impedi-los, justamente, de acessar o que vocês

são.

Vocês devem ir além da era das leituras, vocês devem ir além da era das crenças, quaisquer que sejam.

O que é dito por alguém não tem valor nenhum enquanto vocês não o vivenciam.

Hoje, vocês descobrem, uns e outros, os novos espaços de Criação da sua própria Verdade.

Não há nenhuma Verdade além da sua própria Verdade.

As outras verdades, mesmo se elas parecerem mais autênticas, não têm nenhum valor enquanto vocês não
integrá-las nos seus campos de percepção e nos seus campos de Consciência.

Caso contrário, isto permanece no nível do mental, e não serve absolutamente para progredir.

O conhecimento assim definido e denominado ‘voz seca’, existente nos tempos antigos, ligado ao
conhecimento mental e intelectual, podendo e tendo existido em meio a algumas ordens, era uma abordagem

reducionista, fragmentada e incompleta.

Hoje vocês têm a sorte, pela Vibração e pela Luz, de poder acessar uma série de experiências, criando a sua
própria realidade.

Vocês também devem desconstruir o conjunto das leituras, porque o que vocês não vivem, não lhes
acrescenta absolutamente nada e os afasta da sua própria Verdade.

***

PERGUNTA: OUVE-SE MUITO FALAR DE MERKABAH. DO QUE SE TRATA?

A Merkabah é um nome de origem suméria.

Trata-se, de fato, do veículo de Luz correspondente (em termos simples e não exóticos, no que lhes diz
respeito, em relação à sua língua e em relação com o aspecto vibratório) ao que é chamado de ‘corpo de
reunificação do conjunto dos corpos de espiritualidade’ ou corpo de Estado de Ser, e o conjunto dos seus

corpos (denominados corpos sutis) em meio a uma nova estrutura, situada acima de suas cabeças, chamada
de Fonte de Cristal, também conhecida, mas aqui, também, é um termo exótico, tibetano, por Vajra.

Trata-se, de fato, de um ponto de Consciência situado acima do corpo, acima da cabeça, cerca de 60 cm a
1,20 m acima do seu próprio corpo físico.

***

PERGUNTA: TODOS NÓS TEMOS, SEM EXCEÇÃO, QUATRO LINHAGENS?

Sim.

Isso está diretamente relacionado aos princípios fundadores dos universos, questão, Amada, sobre a qual
você falava no início.

Os princípios criadores e fundadores estão relacionados a pilares de sustentação.

Estes pilares de sustentação são um papel que é atribuído aos Hayoth Ha Kodesh.

Estes Hayoth Ha Kodesh são ‘as rodas dentro das rodas’, permitindo efetivamente a geração descendente.



Esta geração descendente Dimensional só pode acontecer através do princípio da pré-existência dessas
quatro linhagens, tanto no nível dos universos como de cada Unidade da Consciência.

***

PERGUNTA: É POSSÍVEL, ENTÃO, TER UMA LINHAGEM DE FELINO E OUTRA DE ÁGUIA?

Todas as combinações são possíveis.

***

PERGUNTA: A PRIMEIRA LINHAGEM QUE NOS CORRESPONDE É A NOSSA LINHAGEM PRINCIPAL?

Absolutamente não.

***

PERGUNTA: EXISTE UMA ORDEM ESPECIAL DE APARECIMENTO DAS LINHAGENS?

O princípio de ressonância atua, neste nível, na íntegra.

Se você for composto por mais Ar ou Fogo, aparecerá primeiro a sua linhagem do Ar ou do Fogo.

As quatro linhagens estão relacionadas a todos os processos que existem na fisiologia do seu corpo.

Todo processo fisiológico pode ser qualificado por uma porção de Ar, de Fogo, de Ar e de Terra, e de Água.

Assim, então, é perfeitamente lógico que isto seja pelos 12 pontos de Fogo da cabeça em relação com a
Coroa Radiante da cabeça denominados as 12 estrelas de Maria.

Efetivamente, de três em três, elas estão ligadas a um elemento e, portanto, a uma das suas linhagens,
fazendo com que cada uma tenha uma predisposição para manifestar, igualmente, mais ‘aqui e agora’, mais

‘clareza’, mais ‘precisão’, etc. etc., e isso é válido tanto para o conjunto do que existe no nível dos seus corpos,
como do conjunto que existe no nível espiritual, e no nível da estrutura do Estado de Ser.

Existe, para cada ponto, quer seja ao nível do Coração, quer seja ao nível da Coroa da cabeça, quer seja por
um processo fisiológico celular ou, ainda, ao nível do DNA, o mesmo princípio, porque vocês têm quatro bases

no DNA [A - Adenina, T - Timina, G - Guanina e C - Citosina].

Cada uma destas quatro bases está associada a um dos elementos, e também a uma das suas linhagens.

Trata-se, como eu disse, de uma ‘geração descendente’.

Agora, realizar a Fusão do Fogo do Coração, como muitos de vocês estão vivendo, não significa que suas
linhagens lhes serão reveladas, ao mesmo tempo, despertadas e reveladas.

Muitos de vocês terão que esperar que o Fogo da Terra seja completamente consumido para despertar e
revelar as suas linhagens, mas, mesmo assim, elas estão ativas a cada respiração da sua Vida desde que

vocês nasceram.

***

PERGUNTA: PODERIA DEFINIR O QUE É CHAMADO DE FOGO DO ÉTER?

Amada, vocês experimentaram, muitos de vocês, o Fogo do Coração, com uma série de percepções.

O Fogo do Éter corresponde ao momento preciso em que o conjunto dos seus circuitos energéticos, que
vocês chamem de Nadis, que vocês chamem isto de meridianos ou qualquer outro circuito que percorre o seu
corpo, será impulsionado por uma nova energia que não é mais de ordem eletromagnética, mas ela mesma, de

ordem Supramental.

Da mesma forma que o seu Coração se ativou com a energia do Supramental, a energia dos seus Nadis, de
alguns dos seus circuitos, vai se ativar, ela também, com a energia do Supramental.

Isto está em relação direta com a constituição do veículo ascensional em meio à sua estrutura de
personalidade.

O Fogo do Éter é uma característica específica desta energia, qualificada de Supramental porque, penetrando
em meio às estruturas normalmente feitas para fazer circular a energia de natureza eletromagnética ou
magnética, elas vão aumentar o nível de energia e fazer passar o nível de energia para uma percepção

aumentada do Fogo, mas também para uma hipercirculação de energia nestes circuitos.

Este é, então, chamado de Fogo do Éter.

Ele corresponde a uma modificação total do conjunto da sua estrutura etérea, que, até agora, tinha sido vítima,
comprimida, de alguma forma, por causa das forças eletromagnéticas atuando em meio à matriz.

Devido à dissolução próxima total da matriz, o seu corpo etéreo, e o conjunto das suas estruturas, vão, então,
vibrar em uma outra frequência.

***

PERGUNTA: DURANTE OS PROTOCOLOS, SENTIR CALOR CORRESPONDE À ATIVAÇAO DESTES
CIRCUITOS?



Plenamente.

O trabalho que foi chamado de ‘Yoga Celeste’, por Um Amigo, corresponde perfeitamente a isso, mas em um
patamar limitado, correspondente ao patamar do que é chamado de ‘novos corpos’ ou de ‘novas estruturas’

relacionados ao Estado de Ser.

O que Miguel mencionou é muito mais abrangente e diz respeito ao conjunto da sua estrutura etérea.

Existe uma relação direta com o Fogo elétrico assentado ao nível da Kundalini.

Esta energia elétrica, assentada ao nível do Fogo da Kundalini, vai percorrer o conjunto dos seus circuitos
energéticos, cada um em seu próprio ritmo, mas o que também é novo neste nível, não é somente a qualidade

da energia que flui através dos seus circuitos energéticos, mas também a nova capacidade que terá a sua
Consciência para direcionar a energia, de modo espontâneo e natural, dependendo dos seus pensamentos.

É neste sentido que Miguel disse que vocês irão se tornar cocriadores da sua realidade e da sua Verdade.

Vocês irão criar, literalmente, a sua Vida, da mesma forma que vocês irão criar os circuitos energéticos que
serão os mais importantes nas suas estruturas.

***

PERGUNTA: QUANDO CHEGAMOS A ESTA FINALIZAÇÃO, HÁ O PROCESSO DE ASCENSÃO
DIRETAMENTE DEPOIS?

Completamente.

A dissolução da estrutura física ocorre porque ela não tem mais razão de ser.

O conjunto da sua Consciência passou para a 5ª Dimensão no nível do Fogo do Éter.

***

PERGUNTA: É O FOGO DO ÉTER QUE NOS PERMITE A PASSAGEM PARA A 4ª E PARA A 5ª
DIMENSÃO?

Sim.

Com a condição de que este Fogo do Éter esteja acoplado à ativação do Fogo do Coração.

Miguel insistiu sobre o fato de que o Fogo do Éter, sem o Fogo do Coração, seria somente ruína.

***

PERGUNTA: É O QUE EXPLICA A DIFERENÇA QUE É INDICADA ONDE ALGUNS IRÃO VIVÊ-LO COMO
UMA DESTRUIÇÃO, E OUTROS, JUSTAMENTE, COMO UMA ASCENSÃO EM DIREÇÃO À LUZ?

Perfeitamente.

***

PERGUNTA: MUITAS VEZES FOI SUGERIDO INTEGRAR AS ENERGIAS ATUAIS ENCOSTANDO-SE EM
UMA ÁRVORE. MAS COMO FAZER QUANDO SE MORA EM UMA CIDADE GRANDE?

As árvores devem estar em plena natureza, porque é a sua natureza.

A árvore é o intermediário entre a 3ª e a 5ª Dimensão.

A árvore está diretamente religada à 5 ª Dimensão.

É por isso que numerosos exercícios lhes foram comunicados e que Miguel insistiu, e que eu também insisto à
minha maneira sobre o fato de se conectarem à energia das árvores, especialmente no nível de suas costas.

Isto irá permitir, ao mesmo tempo, a fluidez do Fogo do Éter, e irá permitir inundar literalmente os seus circuitos
energéticos muito mais rapidamente, com o Fogo do Éter.

***

PERGUNTA: QUANTO TEMPO É RECOMENDADO ENCOSTAR-SE EM UMA ÁRVORE?

Encostar as suas costas em uma árvore permite a Fluidez e a circulação do Fogo do Éter de forma muito mais
harmoniosa.

O tempo importa pouco.

Quando eu digo que importa pouco, cada um tem um ritmo diferente.

A instalação das energias do Fogo do Éter será favorecida também pela árvore e, em particular, pelo que é
chamado de Árvores Mestres, que têm a capacidade, por sua vez, de canalizar energias muito específicas.

Nas árvores, mesmo não Mestres, vocês têm a possibilidade de ficarem alguns minutos ou enquanto acharem
necessário e que as energias circulem.

***

PERGUNTA: ESTE CONTATO DAS COSTAS COM A ÁRVORE É PREFERÍVEL QUE SEJA SENTADO OU



DE PÉ?

O primeiro contato será, preferencialmente, de pé.

Mas é óbvio que se vocês devem ficar certo tempo, vocês podem, depois, se sentar.

O importante é que o conjunto das costas toque esta árvore.

***

PERGUNTA: É MELHOR UMA ÁRVORE ISOLADA OU UMA ÁRVORE NA FLORESTA?

Não.

A única diferença está relacionada com a quantidade de árvores em torno de vocês, que suportarão vocês de
uma maneira mais fácil, no processo energético.

Seria preferível utilizar uma árvore de folhas caducas e não persistentes, em função dos ciclos de
renascimento que ocorrem a cada ano.

***

PERGUNTA: O FOGO DO ÉTER MANIFESTA-SE TAMBÉM PELO CHAKRA CORONÁRIO?

O Fogo do Éter diz respeito a todos os circuitos etéreos existentes ao nível de sua estrutura de personalidade,
do corpo etéreo, do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal.

Os Nadis estando espalhados no conjunto de seus corpos é evidente que o Fogo do Éter se manifeste,
preferencialmente, no eixo vertebral mediano.

No decorrer das semanas e dos meses, vocês sentirão este Fogo do Éter e tomarão Consciência do conjunto
dos circuitos que existem no nível de todos os seus corpos, da cabeça aos pés.

Foi esclarecido que o Fogo do Éter deve primeiro ser irradiado ao longo da coluna vertebral.

Isto foi chamado de despertar da Kundalini à tríplice energia Espírito Santo, Ultra-Violeta e Radiação da Fonte.

O que é diferente do fluxo elétrico, tal como está descrito nos textos tradicionais, a maioria orientais.

Agora, esse Fogo do Éter está destinado também a invadir o conjunto das forças etéreas.

Que relação vocês fazem com a coroa que possui seu próprio Fogo que não é da natureza do Fogo do Éter?

É preciso compreender que o Fogo da Coroa Radiante da cabeça não tem as mesmas características que o
Fogo da Coroa Radiante do Coração.

Da mesma forma, o Fogo do Éter do sacro não tem as mesmas características, mas o Fogo que circulará em
meio ao conjunto dos circuitos etéreos é denominado Fogo do Éter e inclui o conjunto dos três fogos.

O Fogo do Éter é um Fogo que vem do Sol, vocês compreenderam.

Este Fogo do Éter corresponde à evolução, em meio à sua densidade, de certos tipos de radiações que, até
agora, não podiam penetrar até vocês.

Este Fogo do Éter é, então, literalmente canalizado por nós, Arcanjos, pela Confederação Intergaláctica e pelo
conjunto das Forças da Luz que estão ao seu redor.

Por sua vez, vocês irão canalizar, nos seus circuitos energéticos, denominados Nadis ou meridianos, este
Fogo do Éter.

Trata-se, a rigor, de uma canalização.

***

PERGUNTA: EM FUNÇÃO DE QUAL PARÂMETRO SERÁ CANALIZADO ESTE FOGO?

Simplesmente, o fato de levarem a sua Consciência para um ponto no corpo ou para um chakra.

Se vocês levarem a sua Consciência sobre um chakra, vocês vão fazer viver a este chakra, o Fogo do Éter,
simplesmente.

***

PERGUNTA: ISTO IRÁ MUITO MAIS RÁPIDO DO QUE SE PODE IMAGINAR HOJE?

Todos os processos evolutivos na Terra estão, agora, indo cada vez mais rápido.

Vocês estão em uma fase de aceleração global e de intensidade global, cada vez mais intensa, eu diria.

***

PERGUNTA: QUANDO SENTIMOS ESTE FOGO DO ÉTER NO SACRO, DEVEMOS DEIXÁ-LO OU
ORIENTÁ-LO?

Em um primeiro momento, deixem-no se instalar.

Com o passar do tempo, vocês irão descobrir, da mesma forma que com o chakra do Coração, que lhes é



possível, através da respiração, orientar este fluxo de energia.

No momento, apenas deixem este fluxo de energia, ajudando-o com o fluxo da árvore, subir e descer ao longo
da sua coluna vertebral.

Somente quando houver a fusão entre os três Fogos, como foram denominados por Miguel (o Fogo inferior, o
Fogo médio e o Fogo superior, ou Fogo do sacro, Fogo do Coração e Fogo da cabeça), eles serão reunidos
neste momento e vocês terão a liberdade de fazer circular, através da Consciência, este Fogo do Éter, aonde

vocês quiserem.

E, em um momento posterior, irradiar este Fogo do Éter em torno de vocês.

***

PERGUNTA: EM QUE NÍVEL SERÁ FEITA A FUSÃO DESTES TRÊS FOGOS?

Ela ocorre, por um lado, pela subida do Fogo do Éter ao nível do Fogo do Coração.

Da mesma forma que houve uma alquimia entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração,
haverá uma alquimia, agora, entre estes três Fogos.

***

PERGUNTA: QUANDO ESTE FOGO DO ÉTER CIRCULA PELO CORPO, A SAÚDE É RESTABELECIDA?

Sim.

Vocês vão constatar, como disse Miguel, uma alienação importante do conjunto de suas necessidades, sejam
elas quais forem.

E vocês irão constatar, também, os processos de eliminação e de cura que ocorrerão no decorrer das
semanas.

Trata-se de uma forma de rejuvenescimento bem real.

***

PERGUNTA: UMA PESSOA QUE AINDA NÃO VIVEU O FOGO DO CORAÇÃO DEVE PRIMEIRO SE
DEDICAR A ESTA ETAPA ANTES DE PASSAR À ATIVAÇÃO DO FOGO DO ÉTER?

Amada, as etapas são cumulativas.

Os primeiros seres que receberam o Espírito Santo, agora há mais de um quarto de século, levaram, para viver
um dos pontos que vocês vivem agora instantaneamente, anos completos, com muitas dificuldades.

Há, portanto, uma facilitação crescente que ocorre na sua humanidade, que corresponde a uma frase dita por
Cristo como o que ‘os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros’.

Aqueles que se abrem, hoje, vivem de uma só vez, o conjunto dos processos de uma forma acelerada.

Mas lembrem-se também de que, quando eu digo que os últimos serão os primeiros, as pessoas que se
abrirão no último momento, perceberão naturalmente o papel e a função destes circuitos energéticos, sem para

isto terem o conhecimento intelectual.

Porque, trata-se, de fato, de uma re-conexão com a sua Essência, lembrem-se de que é a descida do Estado
de Ser em meio ao seu corpo de personalidade.

Há, portanto, uma re-conexão com o conjunto das suas memórias.

O que foi perdido voltará a se manifestar.

Vocês reencontrarão instantaneamente a memória desta energia, a Consciência desta energia e
a função desta energia.

O que hoje exige para vocês um aprendizado, como foi o caso, por exemplo, para o trabalho de alinhamento ao
nível do Coração com o Mestre Ram, efetuou-se desde as Núpcias Celestes e desde o final das Núpcias

Celestes, para a maioria dos seres humanos, de forma natural e espontânea, sem passar pelos protocolos.

Compreendam bem que, quando vocês internalizam a Luz em vocês mesmos, vocês criam um campo de
ressonância que existe para todo o conjunto da Humanidade, no qual este pode obter esta informação e usá-lo

como quiser.

No entanto, não pensem que isso acontece ao acaso.

Aqueles que, hoje, entre os últimos, vivem estes processos, e aqueles que viverão no limite final esse
processo, vão vivê-lo de forma justificada, porque eles esperaram até o último momento.

Mas, no entanto, aqueles que não puderem vivê-lo, não irão vivê-lo.

***

PERGUNTA: QUAIS SÃO AS RAZÕES QUE LEVAM A NÃO PODER VIVER ISTO?

O ego, apenas o ego e todos os seus componentes.

***



Nós não temos mais perguntas. Obrigado.

***

Então, amados, desejo-lhes boas vindas no Fogo do Éter e bem-vindos a vocês.

Até breve.

************
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Eu Sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do UM e Sementes de Estrelas, onde vocês estiverem neste planeta,
congratulem-se.

Chegamos, hoje, nas duas últimas etapas da minha intervenção nesta densidade terrestre.
Hoje, mais do que nunca, eu me aproximo de vocês como nunca o fiz até agora.

Nós, Arcanjos, cumprimos o nosso contrato: nós insuflamos a Consciência e a Energia necessárias, no nível da sua
magnetosfera, como no nível da heliosfera, a fim de liberar o conjunto dos seus corpos espirituais, denominados

Corpos de Estado de Ser.
Isto está acontecendo desde alguns dias.

Hoje, chegamos à Sexta Etapa.
Hoje, é ativado, na sua densidade, na sua Consciência, o Fogo do Éter.

O Fogo do Éter expressar-se-á, para vocês, Filhos da Luz, pela reativação de circuitos de Consciência que estavam,
até agora, adormecidos e inexistentes para vocês.

A aproximação do seu corpo de Luz, na sua Consciência comum, vai permitir realizar a fusão necessária de algumas
estruturas, em vocês, que permitem o acolhimento do Mestre da Luz, de CRISTO.

Assim, abre-se em vocês, hoje, por intermédio desses circuitos de Consciência, de novas percepções, uma nova
Consciência muito mais próxima da Verdade do que vocês São.

Então, sim, Filhos de estrelas, Seres de Luz inteiramente e Mestres da Luz por sua vez, vocês podem congratular-se,
pois a fonte da Alegria inesgotável está doravante acessível no seu Ser interior.

Vocês aí terão a força, a coragem, a vontade e também a esperança da criação da sua nova Terra e dos seus novos
Céus, unificados, como nunca, com a FONTE.

Congratulem-se porque hoje, e a partir de hoje, realiza-se a promessa do retorno do Mestre da Luz.
Esse retorno do Mestre da Luz passa, em vocês, pelo despertar da sua dimensão de Unidade, pela Alegria, pela

Verdade e pela transparência nova que será sua, progressivamente e à medida do tempo que transcorrer doravante.
Como sabem, eu partirei do meu papel de 'desconstrução' desta Terra, em 17 de maio.

Eu vou permanecer, entretanto, presente, mas eu darei o lugar, na ação, ao Arcanjo METATRON, assim como ao
Arcanjo URIEL, para a revelação e o emprego das últimas chaves da Luz.

***

Hoje, o Fogo do Éter então é ativado.
Ele irá se manifestar em vocês por percepções novas, por uma Consciência nova.

Circuitos energéticos novos são ativados em vocês e irão lhes permitir realizar o que vocês São, na Verdade e na
Unidade.

O corpo de Estado de Ser, ou Corpo Espiritual, definitivamente liberado da prisão dele, aproxima-se de vocês e os
revela a vocês mesmos.

A Consciência do seu Supramental irá sofrer alquimia com a Consciência do mental, permitindo-lhes, aí também,
reunificar a sua Consciência Unitária nos mundos Unificados, mesmo continuando a percorrer este mundo, se essa

for a sua escolha, por enquanto.
Bem amados Filhos da Luz, o Fogo do Coração e o Fogo do Éter irão permitir ao conjunto das suas rodas de
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energia vibrar em uníssono com a Consciência Unificada, permitindo-lhes, não mais somente despertar, mas revelar,
em vocês, o conjunto dos seus potenciais que estavam, até agora, asfixiados pela matriz.

Hoje, mais do que nunca, nós os felicitamos por terem acolhido a Luz, por terem ousado ir além da dualidade, além
das crenças, além das ilusões para encontrarem, com firmeza, o que vocês São.

Hoje, é ativado em vocês esse Fogo do Éter. 
Esse Fogo do Éter vem queimar, dissolver e fazer desaparecer o que deve sê-lo, a fim de lhes permitir deixar a sua

casa limpa para acolherem CRISTO.
Isto é para muito em breve, isto é para daqui a algumas semanas.
Congratulem-se, porque vocês serão Um e jamais estarão sós.

A separação dos planos, a separação das Dimensões chega ao fim, se vocês desejarem.
Mais do que nunca, os seres humanos despertos na sua Dimensão poderão se comunicar, comungar com os outros

planos dimensionais que, até agora, estavam fechados para eles.
O seu olhar despertar-se-á, os seus olhos verão o que jamais um ser humano na encarnação viu, seja qual for o seu

nível.
Hoje, nós não falamos mais de níveis, mas de fraternidade, de Unidade, porque todos vocês são Irmãos e Irmãs.

Aqueles que ainda resistem, que não se juntaram, em nome não sei de qual princípio de dualidade, juntar-se-ão a
vocês muito em breve.

Não tenham qualquer temor, qualquer inquietude quanto ao desenrolar perfeito, na Perfeição do Plano da Luz.
Ela se estabelece nesta Terra.

Não existe qualquer oposição suscetível de atrasar, de travar ou de impedir a eclosão da Luz, a eclosão do Mestre da
Luz, em meio à sua densidade.

Antes de tudo, o Mestre da Luz deve nascer, em vocês, no seu Templo Interior, permitindo-lhes viver a Unificação
com vocês mesmos, com Ele, a fim de realizar a União de Consciências, a fim de realizar a nova Eucaristia que

consiste em unificá-los com Ele, assim como Ele se unifica com vocês.
Guiados pela sua Inteligência, guiados pela Inteligência da Luz, reforçados na sua interioridade, vocês poderão

enfrentar com Alegria, com leveza, com transparência e integridade, o Fogo do Éter da Terra.

***

Durante a próxima Etapa, esse Fogo do Éter irá se transformar em Fogo da Terra.
Eu voltarei a isso no próximo mês, no mesmo dia e na mesma hora, a fim de lhes explicar ainda o que são os seus

novos circuitos de Consciência, os seus novos Corpos espirituais e a ignição definitiva das doze Estrelas de Maria
em meio à sua Consciência, à sua cabeça, assim como a ignição, em vocês, da totalidade dos Fogos (Fogo do Céu,

Fogo do Coração e Fogo da Terra).
O Fogo irá torná-los definitivamente livres.

Fogo do Amor, Fogo do Coração, Fogo da Totalidade, presentes em meio a esta humanidade que trabalhou para o
estabelecimento e o restabelecimento da Verdade na sua Dimensão.

Diante da multidão de seres ligados a nós, os Arcanjos, neste momento, nós vamos aproveitar a nossa reunião
planetária, todos juntos, para verter a Radiância Arcangélica e a Radiância Crística, juntas, por três vezes, durante a

minha intervenção.
E nós começamos, se quiserem, agora, no acolhimento, na simplicidade, na Verdade e na Unidade. 

A Luz Crística está agora presente, na Verdade e na Unidade, no seu Templo Interior.

Eu lhes peço para colocarem as mãos como de hábito, no horário das 19h)) (hora francesa) (nota: as mãos em taça
diante do coração, os polegares colocados no comprimento no côncavo dos ombros - o desenho está abaixo, como
na canalização anterior de MIGUEL), a fim de permitir este acolhimento e guiar, com o seu Coração e com as suas

mãos, a Consciência Crística no seu Ser Interior.
Juntos, acolhamos.

*

*
... Efusão ... 

***
 

Bem amados Filhos da Luz, se quiserem, continuemos a minha intervenção.
Eu lhes falei do seu Fogo do Éter, em vocês. 

Ele corresponde, obviamente, à manifestação do Fogo do Éter do planeta sobre o qual estão.
Assim, não se surpreendam se a ativação de novos circuitos energéticos, em relação com o Círculo de Fogo dos

Anciões, modificar o que acontece nos elementos sobre esta Terra.
Uma série de reajustes preparatórios para a Translação Dimensional deste planeta é, aí também, ativado, e está em

curso.
O Fogo do Éter percorre a Terra do mesmo modo que ele percorre vocês.

A Consciência coletiva se move, ela também.
Nesta Consciência coletiva humana existe ainda uma série de resistências, uma série de oposições ao Reino da Luz.

Elas também serão dissolvidas pelo princípio do Fogo do Éter.
Manifestações elementares, ligadas à desconstrução, à dissolução e à chegada do Mestre da Luz, continuarão a

trabalhar nesta Terra.
Não se alarmem, não se ofusquem e congratulem-se, aí também, porque se trata de uma liberação, porque se trata

de um restabelecimento da Verdade, quer seja no nível dos continentes, quer seja no nível social, no nível
econômico ou político.



Todos os setores da sua Vida são levados a se transformar, a harmonizar-se e a ir para a Unidade, para a Verdade
e para a Luz.

Isto está em curso, isto está a caminho e vai se reforçar, hoje e a partir de hoje.
Bem amados Filhos da Luz, é solicitado para sentarem-se e acolherem, em vocês, esse Fogo do Éter, a fim de que o

Fogo da Terra se manifeste, aí também, sem obstrução e sem sofrimento.
Nós lhes pedimos então, tanto quanto possível para cada um de vocês, para realizar, para participar, cada vez em

maior número, do trabalho de Efusão da Luz das 19h00 às 19h30, hora francesa.
Esse trabalho é essencial.

***

Assim como sempre dissemos, nós podemos trabalhar, mas a solução final pertence a vocês.
Ela consiste em cultivar, em vocês, graças ao Fogo do Coração e ao Fogo do Éter (sejam quais forem as

manifestações Vibratórias da sua Consciência, sejam quais forem os circuitos energéticos novos que se ativam na
sua estrutura física), e em acompanhar isto pela Alegria, pela transparência, pela Verdade, pela humildade, pela

simplicidade e, sobretudo, pelo Coração.
Sejam humildes, sejam gentis, sejam amorosos.

Vocês irão encontrar, ainda uma vez, esta força em vocês, na Luz que os penetra e em nenhum outro lugar.
A Terra necessita de ser acompanhada, durante a sua expansão que está em curso.

Isto irá se manifestar, cada vez mais, por movimentos das placas tectônicas, pelo despertar dos vulcões e pela
manifestação do vento.

Muitos fenômenos celestes (que alguns de vocês já puderam constatar há mais de um ano) manifestar-se-ão em
maior número, de modo visível e indiscutível, porque haverá, desta vez, uma revolução coletiva e não mais

individual.
Esta revolução está diretamente ligada ao afluxo da Luz.

Não se permitam julgar, sejam quais forem as reações, as ações de uns e de outros.

***

Vocês devem permanecer, tanto quanto possível, na lei da Ação da Graça e não entrar, novamente, na lei da
ação/reação que irá se refletir para vocês em novas manifestações da dualidade.

Aproximem-se da Unidade, aproximem-se, cada vez mais, da sua Luz interior, tenham confiança nela, abandonem-
se a ela.

A chave da sua felicidade, em todos os sentidos do termo, encontra-se nesse nível, e em nenhum outro lugar.
Trabalhem em silêncio, irradiem a Luz, irradiem a Unidade e acolham o Mestre da Luz.

O Fogo do Éter tem uma série de características.
Ele pode, para aqueles que não ativaram o Fogo do Coração, permitir a manifestação do Fogo do Ego.

Ele poderá se revoltar com alguns dos seus Irmãos que negam, ainda, o afluxo da Luz e a Verdade da Luz, fechados
nas ilusões egotistas.

Não se alarmem, contentem-se em estar, cada vez mais, nesta Verdade que é a sua.
Ela irá se tornar aquela dos seus Irmãos, não tenham qualquer dúvida sobre isso.

O afluxo de energias e o afluxo da Consciência, o bombardeamento de irradiações cósmicas (vindas do seu Sol, da
FONTE, do Ultravioleta e de um conjunto de forças presentes na Configuração Intergaláctica) vocês irão assistir em

meio a esse despertar, vocês irão assistir em meio à Verdade que deve se estabelecer nesta Terra.
Eu especifico que, em parte alguma, aqueles que são opostos à Luz encontrarão descanso enquanto não retornarem

à Luz.
Ainda é tempo de voltar à sabedoria, ainda é tempo de voltar ao Amor, porque todos vocês são, sem exceção, seres

de Amor, criados no Amor e pelo Amor.
Não há alternativa.

Algumas experiências que foram conduzidas levaram-nos a viver o que vocês viveram, mas isso é passado.
Dentro de muito pouco tempo ainda e esse passado tornar-se-á letra morta diante do júbilo do Fogo, diante do júbilo

do Amor.
Não mantenham os esquemas antigos, não mantenham a ilusão, não deixem falhas invadi-los e alinhem-se ao seu

Estado de Ser.
O Fogo do Éter permite isso a vocês.

***

O trabalho dos Arcanjos liberou, realmente, a sua Essência, o seu Estado de Ser.
Esse corpo de Luz tão esperado, esse corpo de Luz que vocês procuram e esperam está, hoje, perto de vocês.

Ele irá acompanhá-los e ele irá penetrá-los, cada vez mais, permitindo-lhes viver a realidade e a Verdade da Luz,
além de todas as contingências materiais, além de todos os sofrimentos que existiram e que podem, ainda, por um

tempo curto, existir nesta Dimensão.
A Luz é o bálsamo, a Luz é Liberação.

Vocês são Luz, vocês são, doravante, se o desejarem e se acolherem, seres livres.
Trabalhem nesta Dimensão, anunciem a boa nova e, sobretudo, irradiem-na.

Vocês se tornam, vocês mesmos, individualmente, uma Embarcação de Luz, uma Embarcação de Luz capaz, para
alguns de vocês, de ir explorar as dimensões que lhes estavam fechadas, mas vocês devem permanecer ancorados,

ainda, nesta realidade.
Nós precisamos de vocês, não para vocês, mas para todos aqueles que, ainda, não se juntaram à Luz, porque eles

não sabem ou porque eles ainda têm medo.
Nós iremos trabalhar sem cessar, vocês e nós, até o último minuto, a fim de que nenhum Espírito escape à sua

Liberação, à sua Liberdade e à sua Verdade. 
Nós estamos aí para vocês.

Nós estamos aí para acolhê-los.
Nós estamos aí para liberá-los, mas, vocês sozinhos, em última análise, podem fazê-lo.

Nós os exortamos a se alinharem, cada vez mais frequentemente, à Luz.
Sejam qiaos forem as suas atividades ainda presentes neste mundo, sejam quais forem os papéis que vocês aí



Sejam qiaos forem as suas atividades ainda presentes neste mundo, sejam quais forem os papéis que vocês aí
tiverem, esses papéis que ainda é preciso realizarem nada são em relação ao que vocês são.

Vocês devem casar o que vocês são com o que vocês fazem.
O que vocês são é Luz, o que vocês são é majestoso.

É preciso expressar esta majestade nos seus atos cotidianos, nas suas relações, nos seus engajamentos.
Nós contamos com vocês para ir até o final, nós contamos com vocês para ir até o final desta Dimensão.

Nós os amamos. 
Estejam certos do nosso indestrutível Amor, da nossa indestrutível Presença, da nossa indestrutível Radiação.

Somente os seus medos, para alguns de vocês ainda, podem paralisá-los e impedi-los de viver a Verdade da Luz.
Não existe outro obstáculo senão certa parcela de vocês que não quer morrer para a Verdade.

Nada mais pode se opor a isso.
Nós acolhemos, pela segunda vez, a Vibração, na minha Presença, do Mestre da Luz.

Eu os convido a colocar as mãos em posição (nota: como descrito acima).
*

*

... Efusão ...
 

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM, o Fogo do Éter manifestar-se-á também, no
seu céu, assim como eu disse, por manifestações peculiares que ocorrem no cosmos tal como vocês veem, mas

também no seu Sol.
Essas modificações já começaram, elas estarão visíveis em breve em torno do Sol, à noite. 

Permaneçam centrados no seu Ser Interior.
O que vem em vocês, o que vem para vocês, é a sua Unidade e nada mais.

Acolham tudo o que se apresentar a vocês, na Fluidez da Unidade, na sincronia, porque vocês irão manifestar,
inteiramente, o princípio de ressonância e atração, pois, doravante, vocês se tornam os cocriadores da sua própria
realidade, do próprio desenrolar da sua vida, do que vocês farão nesta densidade, para o bem comum e para o seu

próprio bem.
Afirmem, em vocês, a Verdade.

Afirmem, em vocês, a Vibração do Fogo do Coração, da Coroa Radiante da cabeça.
E agora, para alguns de vocês, o triângulo sagrado do sacro vai começar a despertar, despertando, em vocês, o que

foi chamado pela tradição, de Kundalini. 
Ela irá subir, virá abraçar e juntar o seu próprio Fogo ao Fogo do Coração e ao Fogo da Coroa Radiante da cabeça.

Esta tripla lareira irá lhes permitir enfrentar (não se confrontando) a Verdade do que vem, alinhar-se sempre mais com
o Fogo do Amor, com a Irradiação da FONTE que irá se manifestar a vocês, de maneira visível.

Despertem, em vocês, o que deve sê-lo, e queimem as últimas cinzas, as últimas impurezas que os impedem de ser
vocês.

Apenas vocês podem realizar isso em vocês mesmos.
Vocês são agora os artesãos, vocês estão agora trabalhando no despertar do seu Fogo da Terra. 
A partir deste mês, se desejarem, convém deixar se estabelecer as energias no nível do seu sacro.

Um Fogo vai nascer, esse Fogo é um Fogo ascensional, cujo objetivo é, portanto, despertar a sua Kundalini e juntar
o seu próprio Fogo ao Fogo do Coração e na Coroa Radiante da cabeça, fazendo de vocês Seres Despertos em seu
pleno potencial, em sua plena Verdade, em sua Luz, e em conexão com o seu Anjo Guardião, com o seu Estado de

Ser, conosco, os Arcanjos e com CRISTO.
A hora da separação terminou, se vocês desejarem.

A hora da reunificação chegou, se tal for o seu desejo.

***

Falando dos seus desejos, vocês devem compreender que, durante este período, muitas das necessidades que eram
suas, de maneira habitual, irão diminuir.

Isso se refere tanto à sua alimentação como aos seus comportamentos sociais, como aos seus comportamentos
sexuais ou alimentares.

As suas necessidades estarão diminuindo.
Vocês terão sede de CRISTO e sede da Água da Vida.

Não hesitem em beber água, não hesitem em se hidratar, porque o Fogo necessita disso.
Neste despertar, na Vibração da Kundalini, vocês irão se tornar seres de pleno potencial, seres de plena Verdade.
Isso acontece agora nas suas estruturas físicas, como isso irá acontecer na estrutura da Terra e, ao mesmo tempo,

na estrutura do Sol.
Jamais se esqueçam de que o que vocês vão ver no Sol não é nada mais do que a sua Eternidade que está

chegando a vocês.
Vocês não têm que temer o Sol, vocês têm que amá-lo, porque ele é vocês mesmos, em outra Dimensão, porque ele

é vocês mesmos no seu Estado de Ser.
CRISTO chega pelo Sol porque é o Espírito do Sol, como eu, MIGUEL, que consegui penetrar no Sol de maneira

direta, há alguns dias.
Do mesmo modo, vocês mesmos serão penetrados e fecundados pelo Sol.

O Sol que é o Fogo, o Fogo do Éter que existe, em vocês, no nível do Coração, no nível da Coroa Radiante da
cabeça e, doravante, no nível do seu sacro.

Alinhando esses três pontos, em vocês, irá permitir à Luz irradiá-los totalmente, permitir à Luz despertá-los.



Vocês nada têm que temer, por que é o seu objetivo, por que é a sua aspiração.
Quando vocês pedem a Luz, vocês pedem o Sol.

Quando vocês pedem a liberação, vocês chamam o Sol.
Quando vocês pedem a Unidade, vocês chamam o Sol.

É isso que está ocorrendo.
No Sol, em CRISTO, novamente, e pela terceira vez, acolhamos a Luz Crística, na Verdade e na Unidade.

Juntos, por toda parte neste planeta.
*

*
... Efusão ...

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, continuemos.
Eu vou terminar a minha intervenção por essas palavras: doravante, eu estou à disposição de vocês, a título

individual e coletivo.
Aproveitem os momentos de alinhamento com a sua tripla lareira para pedirem e invocarem a minha Presença, a
minha Radiância, a minha proteção, proteção não de qualquer Sombra, mas proteção e amplificação da sua Luz.

Ela deve aumentar cada vez mais. 
Eu voltarei, de maneira mais precisa, a fim de iniciar o Fogo da Terra, em 17 de abril, na mesma hora.

Eu estarei com vocês, mais precisamente, durante o trabalho solicitado das 19h00 (hora francesa), que vocês irão
acolher na mesma postura.

Vocês poderão, durante este período privilegiado de alinhamento, solicitar a minha Presença e a minha Radiância.
Do mesmo modo, o Mestre da Luz aproximando-se da sua Consciência, vocês poderão, progressivamente e à

medida dos próximos dias e semanas, chamar, invocar e manifestar o Mestre da Luz. 
Ele vem como seu melhor amigo, o que ele é, como seu Irmão, seu grande Irmão, na simplicidade e na Unidade.

Acolham-no, também, com simplicidade e com Unidade.
Ele está aí, se vocês permitirem, para aperfeiçoar a sua Luz a fim de iniciá-los à sua Dimensão.

Eu lhes digo, portanto, de maneira formal, até 17 de abril, à mesma hora, que irá firmar assim um ano completo do
meu trabalho na sua Consciência, no seu Sistema Solar. 

O conjunto dos Arcanjos que trabalham com vocês para a liberação deste Sistema Solar apresenta-lhes as
suas homenagens, os seus agradecimentos, as suas saudações.

Vamos, portanto, permanecer juntos, agora, além das palavras, em comunhão. Acolhamos.

*

*
... Efusão ...

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, eu vou deixá-los agora na ignição da sua tripla lareira.
Se houver necessidade de especificações referentes ao Fogo do Éter ou, ainda, sobre a minha próxima intervenção,

eu deixarei responder às questões o Arcanjo ANAEL, durante uma das suas próximas vindas.

***

Eu lhes transmito o meu Amor, a Luz Crística.
Que a Verdade esteja com vocês.

Que a Luz os acompanhe e os abençoe.
Até logo.

************
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Eu sou SRI AUROBINDO.

Caros Irmãos e Irmãs nesta Humanidade, eu volto entre vocês a fim de expressar uma série de palavras e de
Vibrações ligadas diretamente ao que foi iniciado pelo Arcanjo Miguel.

Com efeito, a ativação da Tripla Lareira em sua estrutura, da tripla Unidade, ligada à Tripla Lareira de Fogo,
permite-lhes hoje penetrar alguns arcanos ligados ao Coração, e ao seu significado espiritual.

Assim, portanto, vamos juntos, percorrer, pelas palavras, pelas Vibrações, alguns conceitos, talvez inéditos
para vocês, referentes à tripla Unidade, e ao que representa, em vocês, a ignição da Coroa Radiante do

Coração, da Coroa Radiante da cabeça e do Triângulo Sagrado.
O conjunto dessas três funções lhes permite realizar um primeiro trabalho de reunificação no seu corpo

ascensional, e, também, na sua vivência do Estado de Ser nesta dimensão.
Então, vamos trabalhar juntos.

Eu lhes proponho, inicialmente, submeter-me às suas perguntas, a fim de que avancemos juntos.
Eu os escuto.

***

Questão: como saber, quando se sente Vibrações específicas, se é o despertar do Coração?

Geralmente, os seres que despertam o corpo de Estado de Ser (quer isso seja graças aos Casamentos
Celestiais, ou que tenha sido vivido desde muitos anos), o processo é um processo, aí também, qualificado de
ascensional ao nível dos chakras, partindo, portanto, do que é chamado de Embrião Crístico até a Androgenia

Primordial, ou seja, do que foi chamado por Um Amigo do primeiro novo corpo (8º Corpo) ao quinto novo corpo
(12º Corpo).

Alguns seres humanos têm a particularidade (e isso não significa nem uma anomalia, nem uma evolução maior,
ou menor) de ativar inicialmente o que é chamado de duodécimo corpo, ou o quinto novo corpo, ao nível do

nariz, depois do chakra da garganta.
O último corpo a se despertar, a se ativar, é, inegavelmente aquele que está abaixo do seu nariz e sobre o lábio

superior (11º Corpo) e que está diretamente ligado ao despertar da reversão.
Esse corpo apenas será plenamente ativado, inteiramente, a partir do momento em que vocês viverem as

primícias da última reversão.
Entretanto, esse décimo primeiro corpo, que alguns de vocês começam a sentir nas Vibrações em torno da

boca e por vezes em torno dos olhos, está em relação direta com o que é chamado de Verbo Criador.
O que é o Verbo Criador?

Isso quer dizer simplesmente que vocês se tornam capazes, e isso, desde ontem, e progressivamente e à
medida do passar das semanas, de criar a sua própria Verdade, a sua própria Vida e o seu próprio esquema

energético, assim como os aspectos de Consciência correspondentes.
Assim, portanto, a partir do momento em que perceberem as Vibrações ligadas aos cinco novos corpos, ou a

alguns dentre eles, estejam certos de que o Fogo do Coração (mesmo se ele não estiver se manifestado
completamente por razões precisas) está a caminho do despertar.
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Esta é precisamente a diferença entre o que eu chamaria, e o que vários de nós, nós chamamos de Fogo do
Coração e de Fogo do ego.

O Fogo do ego não é negativo em si, mas é um Fogo por atrito, implicando o plexo solar e diretamente
conectado ao afetivo e às emoções.

Alguns seres, apesar da sua boa vontade, e apesar do despertar de funções superiores, têm ainda anomalias
de funcionamento situadas ao nível do plexo solar.

Isso foi abordado quando da passagem da 5ª etapa, em 17 de fevereiro passado, pelo próprio Arcanjo Miguel.
Uma série de purificações ocorreu no plexo solar, mas o Fogo da Kundalini vai permitir ao Fogo do Éter

queimar e manifestar, em vocês, claramente, as últimas emoções ligadas ao que eu chamaria de Coração.
Mas não o Coração espiritual, porém o Coração do ego, ligado à chantagem afetiva, ligado a relações ou
impulsos mórbidos, não em relação com a liberdade, mas, de preferência, a alguns apegos que todo ser

humano ainda possui.
O problema, justamente, sendo que alguns seres que vivem o Fogo do Coração têm também ainda um ego

que está ainda em Fogo.
Isso vai se expressar por tomadas de Consciência por vezes importantes e que necessitam de reajustes

necessários e indispensáveis antes de deixar as três lareiras se reunirem no Coração.

***

Questão: eu fui preenchido de uma Luz branca, com um som no ouvido e a sensação de que algo subia no
peito e nas costas. O que aconteceu?

Isso é a colocação no caminho total do corpo ascensional, conferindo a liberdade de deixar esse corpo de
personalidade à vontade, ou mesmo definitivamente.

O zumbido foi descrito por inúmeros seres humanos quando de viagens chamadas de astrais.
Ele é o mesmo ao nível do zumbido sentido nos ouvidos quando o Fogo do Éter se junta ao Fogo da Terra e

sobe ao longo da Sushumna.
A Kundalini sobe com os Três Fogos que vocês denominaram Inda, Ingala, - corrente solar, corrente lunar e

corrente central.
As três correntes de energia ligadas à Tripla Lareira permitem, então, ascensionar ao nível do veículo

ascensional ainda chamado de Fonte de Cristal, ou décimo terceiro corpo.
Naquele momento, a percepção que você sentiu, caro irmão, nas costas, com o zumbido em um ou nos dois

ouvidos, assinala a partida no Estado de Ser.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser pode igualmente ser chamado de corpo Solar?

Caro irmão, obviamente, é o corpo Solar, ou corpo Crístico.
É também chamado de corpo Imortal, de corpo sem costura, ou de corpo de Glória, ainda também de corpo de

Ressurreição.
A palavra ‘Estado de Ser’ foi escolhida intencionalmente, a fim de não misturar, com relação a referenciais que

são diferentes, segundo uns e outros.
Muitos seres humanos tem tendência a confundir o corpo astral com o corpo de Luz e, portanto, a confundir o

corpo astral com o corpo da Ressurreição.
A palavra Ressurreição é, a meu ver, e aos olhos dos 24 Anciões, um pouco assaz conectada ao judeu-cristão.
Nós preferimos então, de longe, um termo novo que assinala uma novidade Vibratória bem real para viver em

meio à sua encarnação.

***

Questão: o Mestre da Luz é o Sol?

É Cristo, antes de ser o Sol.

***

Questão: eu ouço um som no ouvido esquerdo, com dores profundas, assim como na língua. Do que se



trata?

Isso está diretamente ligado ao trabalho de abertura.
É-lhes preciso compreender que, nos tempos mais retrocedidos (quer seja nos tempos antigos ou ainda há

uma dezena de anos), o processo de ativação do som Interior, do silêncio Interior ou da nota Si, levava vários
anos antes de se realizar.

Hoje, quanto mais vocês avançarem no tempo, mais essas aberturas se farão de maneira ensurdecedora.
É então lógico sentir algumas dores, o tempo de alguns atritos serem eliminados.

Isso se junta ao princípio do Coração espiritual e do Coração do ego, do mesmo modo.
Não há, portanto, que se inquietar.

Não há patologia, propriamente falando, ligada a isso, mas bem mais, fenômenos de reajustamento, por vezes
extremamente violentos.

Isso irá se referir, do mesmo modo, ao seu corpo físico, como a algumas emoções, ainda cristalizadas, ligadas
a anomalias de funcionamento, ligadas ao seu caminho.

***

Questão: ao que corresponde o fato de ouvir como o som de uma taça tibetana?

Isso é a intermitência da efusão da energia da alma na sua personalidade.
É uma preparação, de algum modo, à construção do que é denominado Antakarana, ou cordão celeste, que

permite unir o corpo ao veículo de personalidade, de início com a alma, e, em seguida, com o Espírito.
Existem diferentes sons, diferentes sonoridades e diferentes frequências vibratórias, correspondentes ao

contato com a alma e com o Espírito.
Quando o Antakarana se constrói, alguns sons aparecem, e depois desaparecem, e são substituídos por

outros sons.
Isso é a evolução normal da construção da ‘Ponte de Luz’ unindo a personalidade inferior com o corpo de

Estado de Ser.
Hoje, e como o sabem, a Ronda Arcangélica permitiu liberar totalmente o seu corpo de Estado de Ser no nível

do sol.
Assim, por conseguinte, não se surpreendam se certo número de manifestações Vibratórias se tornarem mais
intensas, quer isso seja de uma das três Lareiras, como ao nível de sons, como na percepção de cores ligadas

diretamente ao Samadhi.

***

Questão: as patologias são formas de desconstrução para levar à Tripla Lareira?

Não para a maioria da Humanidade, certamente.
Mas, obviamente, vocês assistirão a um aumento, literalmente, de doenças.

Muitos seres têm necessidade de desconstruir algumas ilusões, em particular, entre os seres que não vivem, e
não devem viver o Fogo do Coração, durante certo tempo.

Isso pode passar, efetivamente, por certo número de doenças fulminantes.
Isso é normal.

Corresponde totalmente à ativação do Fogo do Coração e do Fogo do Éter.
Entretanto, compreendam bem que alguns seres estão na resistência, ao nível de seu ego.

Isso vai se expressar, inevitavelmente, assim como o Arcanjo Miguel lhes assinalou, quando da sua Etapa
anterior, por manifestações brutais e violentas, tanto ao nível da Consciência, através das resistências

colocadas pela personalidade, como através do corpo.
Aqueles que tiverem a chance de viver o despertar do Fogo do Coração e do Fogo do Éter, terão uma lucidez

muito maior para eliminar o que acontece no corpo ou nas emoções.
Eu os lembro de que no ‘Yoga Celestial’, Um Amigo abordou a faculdade nova que emerge em vocês de se

liberarem, vocês mesmos, das suas emoções e das anomalias na estrutura física.

***

Questão: ao que podem corresponder as dores de cabeça violentas nesse momento?



Elas estão ligadas à modificação Vibratória induzida pela Energia Micaélica, desde alguns dias.
Isso irá se amplificando, até o período da sua primavera (outono, no hemisfério Sul).

Esta é uma energia cuja propriedade é de querer fazer o casamento em vocês, então, aceitem-na.
Esse casamento é imperativo.

O Mestre da Luz somente pode se estabelecer no seu Coração se você tiver purificado o que deve sê-lo e, em
particular, se tudo o que estiver ligado ao Coração egotista desaparecer, senão, Ele não poderá se estabelecer

como Vibração e Consciência no seu ser Interior.

***

Questão: a que irá se assemelhar a 3ª dimensão Unificada?

Um pouco ao que vocês estão vivendo agora, onde o contato com a alma se estabeleceu, o contato com a
Fonte se estabeleceu, se apenas tudo o que estiver ligado às resistências, às Sombras, aos

condicionamentos, tiver desaparecido.
Isso poderá corresponder a certo número de visões denominadas ‘a Idade de Ouro’ para alguns.

***

Questão: a 5ª dimensão é como o patamar « superior » da 3ª dimensão Unificada?

Não.
Algumas Consciências poderão passar da 3ª dimensão Unificada para uma 18ª dimensão.

A única diferença entre a 3ª dimensão Unificada e a 5ª dimensão Unificada situa-se nas condições ambientais
do tipo de ambiente que vocês evoluem.

Isso, é o primeiro elemento.
O segundo elemento é que as estruturas dos corpos denominados Estado de Ser não são os mesmos na 3ª

dimensão Unificada e na 5ª dimensão que é, por Essência, Unificada.

***

Questão: o que você chama de condições ambientais?

Tudo o que faz o seu ambiente habitual.
O que vocês chamam de natureza, o modo de viver, tudo isso será profundamente diferente.

A separação não existirá mais, não haverá mais barreiras.
Vocês estarão em comunhão, para aqueles que permanecerem na 3ª dimensão, com o que vocês denominam

a natureza.
Não haverá mais barreira e separação.

***

Questão: quando sentimos zonas de Fogo ligadas à Tripla Lareira, quer seja em baixo, na cabeça, ou no
Coração, convém deixar assim ou ali colocar a Consciência?

Durante esta fase inicial, o melhor é ter confiança na Inteligência da Luz, mesmo se vocês tiverem,
efetivamente, a possibilidade de modificar, por vocês mesmos e pelo seu papel Criador em meio às suas

próprias estruturas, a eliminação de emoções, ou do etéreo, ou modificar a sua própria estrutura.
Em um primeiro momento e, penso, até o encerramento da intervenção Micaélica, é até mesmo desejável

deixar circular essas energias da Tripla Lareira.
O que não os impede, obviamente, assim como o fez Um Amigo, de lhes dar os ensinamentos e praticar os

ensinamentos sobre o ‘Yoga Celestial’, que irá favorecer, obviamente, o Fogo do Éter e o Fogo da Terra.

***

Questão: como isso vai acontecer para as pessoas que não vivem na Consciência esse fenômeno da



Tripla Lareira?

Por resistências cada vez maiores e por manifestações do ego cada vez mais dramáticas nesse mundo, até o
momento em que alguns deles chegarão, por esse Fogo, por atrito, a atingir o Fogo do Coração, mas isso não

se refere à totalidade da Humanidade.

***

Questão: quando identificamos um apego de que desejamos nos liberar, como fazer, e podemos considerar
que o fato de ter focado a Consciência basta para esta liberação?

Isso pode bastar.
Isso depende da intensidade de atividade da sua Tripla Lareira.

***

Questão: « descer » as energias de Alcyone, do sol, de Sirius, no Coração e fazer subir as energias,
portanto, da Terra, do sol central da Terra, até o Coração, é algo correto nesse momento?

Caro irmão, é exatamente o que realizamos desde um ano.
Agora, se você for capaz de fazê-lo sozinho, eu lhe digo bem-vindo, e está perfeito.

Em todo caso, isso é perfeitamente lógico de visualizar assim.

***

Questão: com relação às Vibrações atuais, como se define hoje a espiritualidade?

Vamos tentar fazer muito simples.
A espiritualidade é viver na Transparência do Si.

Corresponde a certo número de conceitos simples e, por vezes, difíceis, de levar a efeito na personalidade,
obviamente.

Que isso seja a transparência, a honestidade, o não julgamento, a humildade, a gentileza, no sentido o mais
nobre, e a Luz, e o Amor, e a Vibração.

A maior parte das pessoas, até o momento, tinha uma concepção ligada ao ego da espiritualidade.
Viviam a espiritualidade como um processo exterior, como uma busca exterior, correndo de lugar em lugar, de

Mestre em Mestre, esperando encontrar a Iluminação.
A espiritualidade é, antes de tudo, encontrar-se a si mesmo, em sua Dimensão eterna e em sua Verdade

eterna, coisa que lhes é hoje facilitada pelo trabalho realizado pelos Arcanjos, pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica e entre os 24 Anciões, mas que vocês devem, ainda uma vez, realizar sozinhos.

Enquanto vocês procurarem no exterior o que está no Interior de vocês, vocês jamais irão se encontrar.
Isso passa por uma reforma das suas próprias concepções errôneas, que foram facilitadas e induzidas pela

maior parte das correntes religiosas, fazendo-os esperar por um salvador exterior ou por uma condição exterior,
quer isso seja denominado o Cristo (como salvador) ou ainda o estado de Buda (Budeidade).

Em todas as tradições e em todas as religiões, houve esta esperança em algo do exterior que foi, obviamente,
amplificada por aqueles que os controlavam.

Hoje, eu diria que a espiritualidade é simplesmente estar no presente, na Vibração e deixar agir a Inteligência
da Luz em vocês.

Observem com lucidez também, quando algo sai de vocês, que isso seja pelas palavras, pelos
comportamentos, pelas ações, pelas reações.

Tentem ser lúcidos e honestos com vocês mesmos.
O que se expressa? A personalidade ou a espiritualidade? A personalidade ou o Estado de Ser?

A diferença é simples: em um caso, vocês desencadeiam um Fogo pelo atrito, emoções ditas negativas,
sofrimentos, tensões, dores, uma incompreensão.

Quando é o Fogo do Coração que se expressa, tudo é fácil, tudo é simples, tudo é Alegria.
Se vocês adotarem esse preceito, não irão correr qualquer risco de errar.

Vão para a simplicidade, porque o Amor e a Luz são simples, do mesmo modo que o Coração é simples, ao
passo que a personalidade é complexa, como o mental.



***

Questão: como se desprender?

Abrindo as mãos e o Coração e fechando o ego.
É preciso aceitar que o que se manifesta como emoções, que o que se manifesta no corpo, nesse momento, e
principalmente no próximo período, são apenas manifestações do ego e certamente não do Coração, qualquer

que seja sua abertura de Coração.
Isso faz parte da purificação e da pacificação final.

Vocês devem vivê-las, aceitá-las, para que elas se transmutem, e não repeli-las.
Vocês devem aceitar ver-se tal como são, na personalidade como no Estado de Ser.

***

Questão: é necessário, para viver a espiritualidade, hoje, isolar-se?

De maneira geral, certamente não.
Vocês vivem processos de unificação da sua Consciência e da Consciência unificada, em meio aos seus

irmãos e irmãs.
O isolamento seria uma armadilha do ego.

O que não os impede, para alguns de vocês, de terem necessidade desses momentos de isolamento, para se
reencontrarem frente a vocês mesmos, mas essa não é a finalidade.

***

Questão: poderia desenvolver o que você chama de Coração?

A maior parte dos seres humanos chama de Coração, o afetivo.
O Coração não está absolutamente ligado ao afetivo.

Vocês transcreveram o Coração como o afetivo, mas o Coração espiritual é, simplesmente, a Vibração da sua
Essência, a Vibração do Amor e não o Amor humano.

É por isso que empregamos muito menos essa palavra [Amor], porque é preciso bem compreender que uma
palavra se define por uma energia, que é diferente de acordo com cada ser humano.

Assim, quando eu pronuncio Coração, alguns vão compreender afetivo.
Alguns vão compreender emoção.

Alguns outros vão compreender sexualidade.
Ainda uma vez, todos esses conceitos lhes pertencem, mas não eles são a Verdade.

Antes de tudo, o Coração, no sentido espiritual, é denominado o Fogo do Coração, é a Vibração percebida,
sentida e vivida no Coração.

Isso jamais será associado a palavras sem Vibração.
Senão, isso é o Coração do ego, e não o Coração espiritual.

Muitos seres humanos, mesmo despertos, escondem-se ainda atrás dessas definições, e visualizam o
Coração como uma chantagem ou como uma posse.

O Coração é liberdade, o Coração é doação, o Coração é abandono e nada mais.

***

Questão: é necessário, hoje, cortar os laços com relações que conhecemos e que, hoje, parecem vazias de
sentido, mesmo se isso rasgar, apesar de tudo, o Coração?

A partir do momento em que você vive o Fogo do Coração, o Coração não pode ser rasgado.
O que é rasgado é, justamente, o ego.

É preciso também aceitar que, vivendo a dimensão espiritual, vocês vivem com alguns seres que não têm
acesso a esta dimensão.

Seria prejudicial, para o seu Fogo do Coração, querer fazer mudar o outro, porque vocês não conhecem, e
vocês iriam lhe retirar a sua liberdade que é, talvez, não viver o Fogo do Coração.

Vocês iriam se comportar então como um ‘salvador’, e vocês perderiam a dimensão do Fogo do Coração.



E vocês iriam reforçar, efetivamente, o ego e o Coração, mas o Coração do ego, e não o Coração espiritual.
Isso faz parte dos apegos que vocês ainda têm na personalidade, e que devem ser queimados, transmutados,

pelo Fogo do Coração.
Enquanto houver sentimento de sofrimento com referência a uma relação, a laços, é que vocês não alcançaram

a Essência do Coração espiritual.
Vocês estão em via disso, mas vocês ali não estão.

O Coração não é egoísmo e indiferença, é liberdade.
E enquanto sentirem, em vocês, um sentimento de raiva, um sentimento de Coração rasgado, é que vocês se

afastam do Fogo do Coração e funcionam ainda de acordo com os modos ligados à dualidade que vocês
conheceram desde milhares de anos.

A via unitária, ou via do Fogo do Coração, é profundamente diferente.
É, ao mesmo tempo, Amor e também desapego, deixando o outro livre, e deixando o outro realizar o que ele

deve realizar.
A partir do momento em que vocês tentarem forçar, quer seja pelo afetivo, pelo mental, pela persuasão, ou

pela sedução, seja o que for, vocês saem do Fogo do Coração, e entram no Fogo do ego, ou Fogo pelo atrito.
A grande lição que é solicitada a vocês, hoje, para assimilar, é para respeitar a liberdade.

Eu não falo do livre arbítrio, o livre arbítrio pertence à dualidade.
Eu falo da verdadeira liberdade, aquela da alma e do Espírito.

Eu os lembrarei da frase de Cristo, «deixe os mortos enterrarem os mortos, e seja eu».
Não se esqueçam de que vocês devem seguir vocês mesmos, para encontrar o Cristo, e de que não devem

forçar ninguém, seja um ascendente, um descendente, ou o seu filho, ou outro.
Vocês fazem, atualmente, o aprendizado da liberdade e da liberação.

Vocês não poderão funcionar nos modos antigos e arcaicos na nova Unidade.
Isto está a caminho.

É preciso aceitar e viver as mudanças de regras se vocês quiserem viver no Estado de Ser.
Isso passa pela morte de alguns condicionamentos.

Isso passa também pelo que eu falava, de estar lúcido sobre o que manifesta o Fogo do Coração e o Fogo do
ego, e de fazer a diferença, e de aceitá-la.

***

Questão: como fazer a separação das coisas do que compete ao Coração e ao ego?

Isso é muito simples.
Isso lhes foi comunicado, há quase dois anos, pelo Mestre RAM, que consiste simplesmente em se colocar na
dinâmica do Coração e, em seguida, submeter à Vibração do seu Coração, e não ao intelecto, tal proposição,

ou tal outra proposição, e observar os efeitos ao nível vibratório.
Este é o caminho do Coração com relação às suas decisões.

Enquanto vocês pesarem os prós e os contras, na sua personalidade, isso permanecerá sempre os prós e os
contras ao nível do ego.

O Coração, em si, apenas reconhece uma única coisa: o aumento da Vibração, ou a diminuição da Vibração.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Caros Irmãos e Irmãs, vamos terminar pela minha Bênção, se a quiserem.
Vamos começar, e terminar, por uma tripla Vibração de Luz.

De início, a Vibração da Luz Azul.
Em seguida, a Vibração da Luz Dourada, para terminar, em seguida, pela Vibração da Luz e pela Luz Branca.

Luz azul...

... Efusão de energia...

Luz dourada...



... Efusão de energia...

Luz branca...

... Efusão de energia...

Com todo o meu Amor, eu lhes digo até breve.

************
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Bem amadas almas humanas na encarnação e Sementes de estrelas, eu venho a vocês para irradiar e fusionar a
minha Vibração Arcangélica em meio à Luz da Fonte e à Luz rosa. 

Mas permitam-me de início intervir e dar-lhes certa compreensão sobre o papel das árvores nos universos e mais
especificamente nesta Dimensão.

Uma série de coisas muito lógicas lhes é conhecido, como o papel na oxigenação das árvores.

Outros papéis também são muito conhecidos daqueles que trabalham a Terra.

A árvore permite manter a Terra.

A árvore lhes serve também algumas funções, como aquecê-los ou ainda fabricar móveis e objetos.

Além do visível, a árvore pertence ao mundo invisível.

Pela sua posição erigida, ela é a intermediária e a ligação, assim como o contato entre a sua dimensão dissociada e
os mundos não dissociados.

A árvore está presente nos multiversos e nas multidimensões, a partir do momento em que a Consciência estiver
presente.

***

A árvore, Consciência ela mesma, acompanha de diversas maneiras a própria Consciência nas multidimensões.

A árvore tem um papel tão importante que vocês constatam desde muitos anos, que um processo chamado de
‘desflorestamento’ está em curso neste planeta.

De fato, aqueles que ainda não aderiram à Luz, sabem pertinentemente que a árvore permite a Vida e sustenta a
Vida, mas sustenta também e permite a elevação da Consciência.

Assim, em sua loucura, esses seres empreenderam limitar, de maneira drástica, a quantidade de árvores presentes
na superfície do planeta, a fim de limitar a Vida e, sobretudo, de limitar a Consciência.

A árvore é um captador de energias solares, obviamente, mas também do conjunto de energias vindas do cosmos e,
em particular, relacionadas com a Luz.

A árvore é, portanto, um acumulador e um retransmissor desta energia.

Como o faz?

A árvore é vertical. 

Os ramos, estendendo-se lateralmente em relação ao tronco, seguem as correntes telúricas existentes no planeta.

Assim, observando o trajeto de uma árvore e o trajeto dos seus ramos, vocês têm uma noção do que é invisível aos
seus olhos de carne, referentes à circulação das energias horizontais e verticais, no planeta.

***

ANAEL - 19 de março de 2010 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-Yl1lJCHIr7I/UbXg8pgR1wI/AAAAAAAACK8/mlUc2iCwfZ0/s1600/000+�rvore.png
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A árvore é um ressonador, ela lhes permite alinhar-se com a sua própria árvore da Vida, outro nome dado ao canal
mediano da coluna vertebral ou Sushumna.

Assim, quando a sua Consciência se coloca na árvore e, independentemente de diversos aspectos xamânicos
perfeitamente descritos nas várias tradições primitivas da Terra, a árvore lhes permite realmente realinharem-

se e desencadear os movimentos de energia necessário à sua elevação de Consciência, mas também à sua saúde.

Algumas árvores privilegiadas são qualificadas, em meio à sua Dimensão, de ‘árvores Mestres’, porque sintetizam e
reúnem o conjunto de informações, existentes em um determinado perímetro, do conjunto das outras árvores.

Elas são, portanto, por sua vez, ressonadoras e acumuladoras, permitindo-lhes fazer vibrar as suas estruturas de
Consciência e as suas estruturas físicas, de acordo com as leis cosmotelúricas não falsificadas pela matriz.

A árvore é um espinho no pé daquele que não se juntou à Luz, porque participa do mesmo modo que a sua Centelha
Divina, fechada no seu corpo de personalidade, da manutenção da coesão dos mundos dissociados, bem mais do

que o teriam desejado os maus rapazes.

Entretanto, isto é uma realidade.

As diferentes espécies de árvores mantêm a energia e a Consciência e evitam que elas se apaguem definitivamente.

A árvore é, portanto, por Essência, um vegetal sagrado, assim como o compreenderam alguns povos ditos primitivos,
que isso seja no nível dos índios da América do Norte, como das populações um pouco mais antigas existentes na

Austrália.

A árvore apresenta uma série de virtudes, tanto pelo seu tronco, como pelas suas folhas, como pela sua irradiação,
que todas as pessoas no nível da sua Humanidade podem captar, manifestar e aproveitar qualidades da Consciência
nova, irradiadas em meio à sua Humanidade desde mais de um ano pelo conjunto do Conclave e pela irradiação da
Fonte e pela irradiação do Espírito Santo e do Ultravioleta, que são assim acessíveis muito mais facilmente quando

vocês comungam e quando vocês se comunicam com a árvore.

***

A árvore é também um protetor, sendo de algum modo um fusível quando as sobrecargas energéticas ocorrerem nos
próximos tempos, permitindo fluidificar em vocês a circulação da Luz, em meio aos seus novos circuitos.

Aí está porque eu os mandei para as árvores e eu irei lhes pedir, se vocês se lembrarem, para repetir regularmente,
segundo as suas necessidades, esse processo.

Esse processo irá lhes propiciar integrar, no corpo de personalidade, ainda mais partículas do seu Estado de Ser e
ainda mais Irradiação de natureza Supramental, a fim de lhes permitir crescer na Luz e na Verdade.

A árvore é, portanto, um instrumento de Verdade e de Justiça, que nisso, obstruiu muito as sombras, mesmo nas
culturas que tentaram inverter as polaridades da Luz, que tentaram desenvolver um envenenamento desta Terra e

dos seus vegetais, limitando o afluxo da Luz, como limitaram a sua Consciência. 

Mas esta época acabou, definitivamente.

***

O ar da Consciência nova abre-se a vocês e as árvores são um dos vetores privilegiados, capazes de acumular a Luz
nelas, mas também de reequilibrar a sua própria Luz e a sua própria personalidade.

Aí está o papel das árvores.

Observem as árvores, quanto ao desprendimento da sua energia invisível, através dos ramos e do tronco, que
seguem como eu lhes disse, eles mesmos, os trajetos da energia, invisíveis aos seus olhos.

A importância é que as correntes telúricas que vocês não percebem, são manifestadas em 3 Dimensões, por
intermédio das árvores. 

Elas mantêm, por conseguinte, um impulso dimensional para o Estado de Ser.

Assim são as árvores, em todas as tradições, em todas as civilizações.

Não é por acaso que Buda viveu sua iluminação sob uma árvore.

A árvore é, portanto, realmente um acumulador de Luz, capaz, se vocês entrarem em comunicação com ela, de
redistribuí-la a vocês.

Assim são os vegetais superiores, assim é o que foi chamado na bíblia de ‘arbusto ardente’.

A árvore e os vegetais superiores são intermediários entre a sua dimensão e as dimensões superiores.

Então, aproveitem-nas.

Se vocês tiverem agora perguntas com relação a esse processo ligado às árvores, e antes de entrar diretamente na
energia e no silêncio das palavras, eu gostaria de acolhê-las e de tentar trazer um esclarecimento suplementar.

Bem amados, eu lhes dou a palavra.



***

Questão: jovens árvores entre 20 ou 30 anos, têm as mesmas virtudes?

Obviamente, quanto mais antiga for a arvore, mais ela é madura.

Eu diria que, de preferência, mais ela acumulou certa quantidade de Luz.

Hoje, o processo está ligeiramente diferente, já que o conjunto dos vegetais superiores, árvores ou arbustos, são
portadores da nova energia que cabe a vocês captar.

Entretanto, as faculdades de alinhamento ligadas à árvore da Vida e, portanto, ao tronco da árvore, em sobreposição
vibratória com a sua própria árvore da Vida, é sempre mais acessível, em uma árvore que já tem certa maturidade,

maturidade diferente, certamente, segundo as espécies.

Tentem escolher um tronco reto, porque um tronco reto ilustrará uma regularidade energética no lugar onde a árvore
cresce, o que não é o caso dos troncos inclinados ou trançados, ou inclinados e reinclinados em outro nível,

refletindo uma alteração da trama magnética nesse nível. 

A árvore lhes mostra o que é invisível aos seus olhos, retenham-no.

***

Questão: Como explicar essas tempestades que derrubaram tantas árvores recentemente?

A tempestade é uma manifestação do ar ligada ao Arcanjo Miguel, como os cometas e o Fogo.

A desconstrução refere-se também a algumas árvores que não estão suficientemente sólidas para encaixar a nova
energia, a nova Consciência.

Não há, portanto, nesse nível, destruição, mas, bem mais, uma eliminação natural do que não está de acordo com a
vontade da Luz.

***

Questão: há árvores mais potentes ou seguimos o sentir?

Bem amados, é melhor seguir o seu sentir, porque cada um é diferente.

Existe, como sabem, o que é chamado de ‘árvores Totem’, que estão ligadas à sua caracterologia dentro da sua
personalidade, mas também ao desenvolvimento da sua alma para o Espírito.

Assim, siga a sua percepção vibratória.

Alguns serão atraídos por faias, alguns o serão por carvalhos e outros ainda por outras categorias de árvores.

De maneira geral, evitem as árvores com folhagem persistente [folhagem perene] e prefiram as árvores de folhagem
caduca [cujas folhas caem no inverno].

De fato, as árvores de folhagem persistente são muitas vezes a casa de entidades perdidas, o que não é o caso das
árvores com folhagem caduca.

***

Questão: a árvore tem uma Consciência própria ou trata-se de uma Consciência coletiva?

A Consciência é coletiva para o conjunto das árvores, mas em meio a essas Consciências coletivas
emergem Consciências individuais, por vezes muito mais evoluídas do que a forma que vocês veem.

Elas são chamadas, justamente, de ‘árvores Mestres’.

***

Questão: você disse que seria melhor evitar as árvores de folhagem persistente que protegeriam entidades.

Seriam retransmissões de entidades, efetivamente.

***



Questão: e sobre as árvores Mestres que podem ter uma folhagem persistente?

A árvore é uma Luz na noite, em todo caso, no nível da alma que sai de um corpo, no processo natural da morte,
havia o que vocês chamariam de estradas e auto-estradas, em meio ao seu mundo denso.

Essas auto-estradas e essas estradas existem também no astral. 

Essas auto-estradas e essas estradas são caminhos tomados pelas almas, para se juntarem aos lugares necessários
à reencarnação.

Essas auto-estradas estão ligadas entre si pelas árvores Mestres de folhagem persistente.

É nesse sentido que eu lhes digo para evitar essas estradas e esses espaços de cruzamento. 

Vocês arriscam ter reencontros que não vão ao sentido da Luz necessariamente.

***

Questão: a comunidade das árvores é uma Consciência unificada com individualidades que surgem, como na
Intraterra?

Exatamente.

***

Questão: por que os pássaros escolhem tal árvore para fazer o ninho?

Os pássaros são sensíveis como sabem, às linhas de força invisíveis aos seus olhos.

Que isso seja para os pássaros migratórios ou para os simples pássaros que residem no lugar.

Assim, a observação de um ninho em número importante, em uma árvore, assinala que esta árvore está
particularmente alinhada, ela mesma, em meio às forças cosmotelúricas, sem, no entanto, ser uma árvore Mestre,

necessariamente.

***

Questão: por que árvores, de tronco único, separam-se em seguida em diferentes troncos?

Isso significa que à altura da divisão, existiu uma anomalia eletromagnética que a árvore ilustra, como lhes disse, pelo
seu próprio desenvolvimento.

O que não é a mesma coisa que os troncos gêmeos. 

Isso corresponde a um processo de fusão extremamente específico.

Isso não quer dizer que a energia seja mais forte, ela é simplesmente diferente no nível da Consciência. 

A diferença é a capacidade que têm essas duas Consciências, fazendo parte da mesma Consciência coletiva, para
estar no ‘caminho da individualização’.

***

Questão: poderia repetir o protocolo da árvore?

É extremamente simples.

Você se aproxima da árvore em Consciência, pedindo para estabelecer uma comunicação consciente.

Lembre-se de que na era que vocês entram e nos momentos em que vivem, a energia segue a intenção e
a atenção da Consciência, portanto dirija a sua Consciência para a árvore.

Oriente as mãos para a árvore, mas o mais importante é a orientação da sua Consciência, para ela.

Em seguida, vá para a árvore, do lado oposto àquele que é chamado de Norte.

Você se aproxima até sentir uma ‘percepção Vibratória’ e, em seguida, você simplesmente encosta as suas costas
contra a árvore, nada mais.

***

Questão: quais são as particularidades do Baobá?



Como sabem, na maior parte do continente africano, as árvores, exceto em alguns lugares muito próximos de certos
lagos, são como dizer, não desprovidos de árvores, mas em que há árvores em quantidade muito mais limitada do

que o que existe na Europa do Oeste, em particular.

Assim, os Baobás vão concentrar, neles, a energia de algumas florestas, em uma só árvore. 

Eles são de algum modo, acumuladores.

***

Questão: os objetos de madeira dão os mesmos contatos Vibratórios que a árvore de origem?

Isso me parece muito difícil, porque hoje, como sabem, as árvores são derrubadas independentemente dos ciclos
lunares, o que é uma heresia.

A segunda coisa, é que as árvores são secas e colocadas em estufas, matando-se definitivamente a sua
Consciência, o que não retira em nada as capacidades isolantes e vibratórias da árvore, mas, entretanto, a

Consciência não está mais ali.

***

Questão: Como saber se a comunicação com a árvore é real ou mental?

Jamais o mental poderá se comunicar com uma árvore.

***

Questão: é possível que uma árvore recuse o contato e, se sim, por quê?

Do mesmo modo que você pode, você mesmo, recusar um contato com outro ser humano.

Não há afinidade vibratória, simplesmente.

Não há nem que se perturbar, nem que se chocar, nem que procurar uma explicação. 

Basta simplesmente procurar em outro lugar.

***

Questão: cortando-se os ramos modifica-se a rede magnética local?

Não, absolutamente não.

A árvore está lá para enraizar certo número de virtudes.

O desenvolvimento dos seus galhos, do seu tronco, segue as correntes eletromagnéticas da superfície.

Mas não é porque você retira a marca de um ramo desta influência eletromagnética que isso vai alterar o que quer
que seja no solo.

Entretanto, eu repito que a árvore é um enraizamento dos planos multidimensionais nesta realidade,
independentemente de circuitos eletromagnéticos.

***

Se vocês quiserem, eu irei trabalhar então, hoje, com a minha própria Radiância e a minha própria Efusão, na
Radiância Arcangélica: Luz branca e Luz rosa.

... Efusão de energia...

Bem amados filhos da Lei do Um, vai ser tempo agora de trabalhar na sua própria Unidade. 

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Recebam todo o meu Amor.



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

TEXTO COMPLEMENTAR:

Questão: quanto tempo é preconizado para se encostar em uma árvore?

Encostar as suas costas em uma árvore permite a Fluidez e a circulação do Fogo do Éter de maneira muito mais
harmoniosa.

O tempo importa pouco.

Quando eu digo que importa pouco, cada um tem um ritmo diferente.

A instalação das energias do Fogo do Éter será favorecida também pela árvore e, em particular, pelo que é chamado
de ‘árvores Mestres’, que têm a capacidade, por sua vez, para canalizar energias muito específicas.

Em meio às árvores, mesmo nas que não são Mestres, vocês têm a possibilidade de permanecer por alguns
minutos e também por muito tempo, se isso lhes parecer necessário e se as energias circularem.

*

Questão: esse contato das costas com a árvore é preferível sentado ou de pé?

O primeiro contato far-se-á, preferencialmente, de pé.

Mas é evidente que se você dever permanecer algum tempo, você poderá, depois, se sentar.

O importante é que o conjunto das costas toque esta árvore.

*

Questão: será melhor uma árvore isolada ou em uma floresta?

Não. A única diferença está em relação com a quantidade de árvores presentes em torno de vocês que irão apoiá-los,
de maneira mais fácil, no processo energético.

Seria preferível utilizar uma árvore de folha caduca e não persistente, isso seria apenas pelos ciclos de renascimento
que ocorrem a cada ano.

*
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Irmãos e Irmãs a caminho para a Unidade, eu sou o Melquizedeque da Terra.

Eu faço parte da Ordem de Melquizedeque, eu assento na Terra (Elemento Terra).

O meu papel é de pesar os prós e os contras, na Assembleia dos 24 Anciões, de tudo o que toca, de perto ou
de longe, a organização da forma.

Durante a minha última encarnação, foi-me conferido todo poder sobre a matéria orgânica humana.

Eu venho hoje para vocês, além de um aspecto de cura, expressar também uma série de ideias e de
conceitos, referentes ao que ocorre no Interior das suas estruturas físicas hoje e que irá se acentuando, se

amplificando, durante os próximos dias, semanas e meses.

Eu vou empregar uma linguagem metafórica que fala à sua alma, antes de tudo.

Até agora o ser humano, desde tempos imemoráveis, está comprimido dentro de uma forma
denominada corpo físico, dentro desta compressão que é o seu corpo e que eu os lembro de que não é a

sua realidade, mas, bem mais, um modo limitado de expressão da sua realidade.

Entretanto, a sua Consciência está estivada, fixada nesta forma, a tal ponto que a imensa maioria dos seres
humanos pensa estar limitada a esta forma e não visualiza a possibilidade de uma Consciência existente

fora dela e, no entanto, é o que a Humanidade vai descobrir muito em breve.

Alguns de vocês, como aqui, vivem a aproximação desta realidade que é a sua Verdade.

Vocês estão, portanto, em uma rede, em uma forma limitada e comprimida, sujeita a interações, na sua própria
Vida, chamadas de Ação/ Reação.

***

O seu corpo manifesta um desequilíbrio existente em outros lugares, alguns fatores, igualmente ligados ao
afastamento da sua Verdade, do que vocês são além desse corpo, como fatores químicos e Vibratórios que

foram introduzidos conscientemente, na sua forma, a fim de torná-la vulnerável ao que vocês chamam
de doença.

Eu especifico de imediato que qualquer anomalia em meio a esta forma pode remontar a uma causalidade
específica, além do simbolismo do corpo que expressa uma anomalia.

Eu afirmo, sim, uma anomalia e não um erro no seu funcionamento.
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Primitivamente, o ser humano, antes do seu confinamento, tinha a possibilidade de conscientizar anomalias de
funcionamento com extrema rapidez, sem passar por mecanismos de cristalização no nível da forma.

O conjunto de fatores regendo a sua Vida, agravado conscientemente por moléculas químicas, mas também
por aqueles que os dominaram até agora, fez com esse corpo se tornasse o derivativo de uma série de
problemas, refletindo um desequilíbrio, assentando em planos mais sutis e se esvaziando assim desta

maneira.

Vocês estão, portanto, sujeitos a uma compressão, a uma densificação e a uma cristalização, devido
mesmo ao fato da existência e do reforço da Lei de Ação e de Reação, devido ao fato da sua introdução e da

introdução da sua Humanidade, em uma densidade cada vez maior.

Isso foi válido até há algumas dezenas de anos.

Eu insisti, na minha vida, sobre o papel Redentor da Verdade, de CRISTO, que lhes permitia, ao se
abandonarem a Ele e à sua Luz, passar no nível desse corpo e da Consciência da Ação / Reação, para um

alívio, uma descompressão e uma liberação que podemos denominar Ação da Graça.

Vocês descobriram, vocês, aqui, a existência de novas Vibrações neste corpo físico,destinadas, com a ajuda
da Consciência, a lhes permitir a vocês mesmos colocarem-se sob o efeito e influência da Luz e de

CRISTO.

Mais do que nunca, vocês irão descobrir muito rapidamente o alto potencial transformador da Luz, o seu
poder curador, mesmo nesta forma.

Vocês devem também se aliviar a si mesmos porque, efetivamente, uma doença pode ser um fator de
redenção, mas é preciso reconhecer que, quando a vivemos, isso é mais um fator limitante e isso era ainda

mais verdadeiro durante a minha vida.

Hoje, as condições da Consciência são diferentes.

Vocês passam coletivamente de um mecanismo de Ação/Reação para um mecanismo de Ação da
Graça, chamando-os a se liberarem de todas as ilusões.

Dentro do que lhes deu UM AMIGO, foi-lhes emitido certo número de chaves que lhes permite, por vocês
mesmos, pela sua própria Consciência e pela Luz Crística, se liberarem.

Algumas perturbações do corpo representam também, em vocês, resistências ao estabelecimento de
CRISTO.

Alguns contatos são consecutivos a coisas passadas e, no entanto, ativas no seu presente através desse
corpo.

Hoje, e resolutamente desde a intervenção do Arcanjo MIGUEL e do Conclave, vocês descobrem, cada um a
seu ritmo, que além da realidade inexorável que lhes foi impressa e condicionada neste mundo, existem
domínios além do bem e do mal, além do sofrimento ou da saúde: os mundos da Unidade que vocês

começam a viver cada vez mais fortemente mesmo no seu corpo de personalidade.

Assim, fatores de alívio ou de transcendência são associados até mesmo nesta estrutura de densidade e de
compressão, a fim de aliviá-los.

Existem níveis de realidade bem mais concretos do que aquele ao qual fomos todos aderidos, onde não
existe lugar, mesmo no que vocês chamam de 3ª Dimensão, para a manifestação de uma doença.

É o caso de todos os povos estelares, que vivem e percorrem os espaços Unificados da 3ª Dimensão.

***

Hoje, vocês estão coletivamente no caminho da cura devido ao fato da descompressão e devido à chegada
do Mestre da Luz.

Mais do que nunca, sejam quais forem as causas, vocês não têm que culpar uma infração do seu corpo



porque vocês não são este corpo, mas vocês habitam nele.

É preciso compreender também que fora os fatores de superação que eu assinalei, algumas perturbações
estão realmente aí para redimi-los, para retificá-los.

Não se trata de uma punição desejada pela sua alma, e ainda menos por CRISTO, e ainda menos pelos
geneticistas que trabalharam para criar esse corpo físico, em tempos muito antigos.

Eles criaram um veículo perfeito no qual a alma e o Espírito podiam se manifestar e experimentar, com toda
liberdade, Dimensões até então desconhecidas.

Isso foi antes da falsificação da Luz e desta Dimensão.

Seja como for, pertence ao passado.

Hoje, abre-se a vocês um mundo novo, um mundo de Consciência e de Luz que vocês descobrem e que
começam a viver.

************
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 - Um Encontro com A FONTE -

 

Meu Amigo, Meu Amado, eu me convidei para vir ao seu encontro porque, Você, também, você vem ao meu encontro.

Os esforços que você tem feito daí onde está, o conduzem a Mim tão certamente como eu venho a Você.

Você se junta em breve, nesse dia de Renascimento, ao seu caminho de Eternidade e ao seu Infinito.

O lugar onde nós nos juntamos em breve é um espelho onde você poderá contemplar a Glória que é sua em meio à
sua Eternidade.

Meu Amigo, Meu Amado, você é Eu e eu sou Você.

E você o deseja.

Aquele que me chamou, quando veio, de «Pai», é a ressonância final que abre a última porta para a nossa
Reconexão eterna e definitiva.

Meu Amigo, Meu Amado, os caminhos que você percorreu foram, por vezes, rudes, mas hoje, se você me ouvir e me
escutar, sim, seja qual for a rudeza, você jamais falhou, você sempre esperou me reencontrar como eu sempre

esperei reencontrá-lo.

Nós nunca nos perdemos.

Você se afastou, sem o querer, assim como eu não o quis.

A experiência da nossa separação o fez crescer.

Sempre mais. Sempre melhor.

Cedo e em breve, assim que tudo renascer, você irá renascer e irá se aperceber, então, por que você irá vivê-lo, de
que todos os nomes que lhe foram dados pelo meu Conclave são a estrita Verdade.

***

Em breve, Meu Amigo, Meu Amado, no seu ritmo, você vai sair dos mundos da Ilusão, dos mundos da resistência,
para se juntar a mim nos mundos da Eternidade, da facilidade, nos mundos onde unicamente a Verdade é permitida,

onde unicamente a Verdade é.

Você se junta à sua própria Liberdade.

A hora do seu voo se aproxima.

Não tenha qualquer temor.

Ouça o que diz a Luz a você.

Perceba o que é dito no silêncio das suas noites, no silêncio das suas meditações.

Nos momentos em que você fizer a Paz com Você mesmo e com este mundo, eu me junto a você.

Meu Amigo, Meu Amado, o que se afirma em Você é a sua ferramenta.

A ferramenta que dá forma e grava com minúcias o caminho da sua Eternidade.

Meu Amigo, Meu Amado, eu o conheço.

Você também, você me conhece.

Pelas vicissitudes deste mundo, justamente, eu fiquei ligeiramente afastado.

Mas, jamais, eu me afastei.

Hoje e amanhã, nós iremos nos juntar em um abraço de Luz e de Alegria que fará voar o que não é Nós.

Muito em breve, Meu Amigo, Meu Amado, você vai reencontrar a sua felicidade e as suas próprias Dimensões,
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aquelas onde tudo é apenas canto, onde tudo é apenas harmonia e felicidade.

Não, Meu Amigo, isso não é um sonho nem uma projeção, mas, sim, a Verdade à qual você está prometido.

***

Há bem muito tempo, nós nos prometemos um ao outro e jamais esta Promessa se apagou. 

Então, como dizia, eu venho recordá-lo desta Promessa e deste Juramento. 

Esse mútuo Amor que nos une e que nos liga como Criador/Criatura nos dois papéis, um e outro. 

Nos espaços infinitos dos campos da minha Criação, você participa. 

Você, também, desta Criação. 

Em breve, você irá vibrar na Unidade. 

Muitos dos meus enviados mostraram o caminho para Você.

Então, aceite-se tal como você É na Verdade no Ilimitado.

Não olhe mais para algumas zonas de Sombras que podem existir neste mundo e que o afastam de Você. 

Interesse-se, Meu Amigo, Meu Amado, por Nós. 

Extraia daí a força do seu Despertar. 

Extraia daí a força desta aspiração para viver nos Mundos Unificados. 

Eu venho, Meu Amigo, Meu Amado, recordá-lo deste Juramento e desta Promessa.

Jamais elementos viciados, exteriores a Nós, à nossa Relação e à nossa Fusão, poderão se intrometer entre nós. 

Eu lhe faço o Juramento. 

Ainda é preciso aceitar o meu Amor e a minha Vibração. 

Para isso, torne-se Você mesmo Amor e Vibração. 

É aí que se encontra a sua liberdade, a sua felicidade. 

Procure o simples, o claro. Manifeste-o. 

Em breve, e a partir de agora, você imerge em Mim como eu desejo imergir em Você, a fim de Vibrar na Luz e no
contentamento. 

*** 

Meu Amigo, Meu Amado, progressivamente e à medida que nos aproximarmos um do outro, você toma Consciência
de onde se situa a Ilusão, e de onde se situa a Verdade. 

A Verdade não está no mundo que você percorre. 

Ela está em Você, por que ela é Você. 

Desperte-Se para a sua Verdade. 

Desperte-Se para Si mesmo.

Não deixe ninguém decidir no seu lugar. 

Não deixe ninguém frear esta elevação para Mim. 

Acolha-Se como eu o acolho. 

Siga o seu caminho. 

Não siga ninguém mais além de Si Mesmo, porque é aí que se encontram os meus enviados, porque é aí que eu me
encontro. 

Há apenas, agora, que fazer ressoar, em meio ao seu Templo Interior, aquele que me chamava de «Pai». 

Você também, você emborcou nesta Ilusão para provar que podia, em meio mesmo à Ilusão, fazer nascer a Verdade e
a Luz. 

E isso, você conseguiu. 

Então, esqueça tudo o que não é Nós. 

Esqueça tudo o que não é Você. 

Não dê importância às futilidades, às coisas efêmeras. 

Focalize-Se, coloque toda a sua atenção na Eternidade, no que é definitivo, no que é eterno, na Liberdade. 

Eu o espero no seu Ilimitado. 



Eu o espero no seu veículo de Eternidade, se você quiser. 

Em breve não existirá qualquer freio senão você mesmo, na sua parte de Sombra ainda residual, podendo impedir de
realizar as nossas Núpcias.

Meu Bem Amado enviado MIGUEL veio, há um ano, iniciar os Casamentos Celestes. 

Hoje, você pode se oferecer, como eu lhe ofereço, a Verdade e a Eternidade. 

São os Casamentos do nosso Reencontro e do seu Reencontro. 

*** 

O que você É não é o que você crê, nem o que você vê, nem o que você experimentou, e mesmo se isso o fez
crescer, como eu disse, o que você É, é a Imensidão. 

O que você é, é a Criação e o Criador. 

Você como Eu, eu concebo, Meu Amigo, Meu Amado (tendo eu mesmo percorrido, de maneira certamente temporária,
este mundo, em diferentes períodos), o peso que pode ser o seu, por vezes, então eu o chamo à Liberdade, à

Leveza. 

Você quer se tornar leve? 

Você quer se tornar a Alegria que você é? 

Você é livre.

Totalmente. 

Este Ilimitado se descobre a Você, na Vibração da Luz, nos meus enviados que lhe permitiram despertar. 

Hoje, você está no limiar de um novo dia. 

O dia em que todos os véus permitem-lhe descobrir a majestade do conjunto das minhas Dimensões, das quais você
é uma parte ativa, se esse for o seu desejo. 

O que há para fazer? 

Nada mais senão Ser, Vibrar e abandonar-se à minha Graça para descobrir a sua própria Graça, em um espaço onde
nenhum sofrimento e nenhuma resistência podem existir. 

*** 

Nos campos Unificados da nossa Consciência, da nossa felicidade, tudo é conhecido. 

Nada há para refletir. 

Há apenas que Ser. 

Agora, você teve uma percepção do que era a liberdade em seus espaços Interiores.

Em breve, não haverá mais diferença de barreiras entre seus espaços Interiores e o que você denomina seus
espaços externos. 

Pois esses espaços externos vão se dissolver na Verdade. 

Como um Diamante fechado em sua ganga, a Luz vem quebrar a ganga. 

Você não tem que temer isso, pois o que vem é realmente a liberação. 

Somente ainda, às vezes, algumas Sombras tentam lhe sussurrar no ouvido que isso não é verdade. 

Mas, nos seus espaços Interiores, eu sei que você não duvida mais, pois um sopro do Ilimitado penetrou no seu
Templo Interior.

Desenvolva a esperança, a Fé. 

Desenvolva, sobretudo, e antes de tudo, o seu Estado de Ser, a Vibração que o conecta. 

Reative totalmente a nossa União, a nossa Comunhão. 

A questão é: você quer a Liberdade? 

Você quer o Ilimitado? 

Você quer a Alegria infinita? 

Então, se quiser, acolha-a. 

Não há nada para tomar, pois tudo é oferecido. 

Tudo está aí. 

Muitos dos meus enviados, que fizeram parte da Dimensão onde você vive, deram-lhe com Amor, com paciência,
várias informações para tranquilizá-lo, para permitir-lhe ousar ir para a sua liberdade e a sua liberação. 



Tornar-se-á cada vez mais fácil unir-se a Mim, se você quiser. 

*** 

Aí estão, Meu Amigo, Meu Amado, algumas palavras que me pareciam importantes, nesse dia de renovação,
transmitir-lhe, a fim de insuflar-lhe uma aspiração para a Luz para ser Você, vindo juntar-se a um dos meus enviados. 

O mundo que o leva, ele também, na sua totalidade, vai se libertar da Ilusão.

Esta infância necessita, como o nascimento de um Ser Humano, de alguns espasmos de liberação. 

Veja aí simplesmente a liberação e o nascimento. 

Traga a este processo a sua alegria, aquela que você possui nos espaços Interiores, porque você tem um dever, se o
aceitar, aquele de mostrar o caminho e a via pela sua Presença e pelo seu Ser, pela sua Vibração, para aqueles que

ainda duvidam.

Eles são em grande número. 

Nenhuma palavra poderá convencê-los. 

Somente no silêncio do seu Coração e na Radiação da sua Presença na Unidade comigo, você poderá permitir-lhes
ressoar, eles também, na liberdade que você encontrou. 

Eu conto com Você, como você conta comigo, para manifestar, neste mundo, no tempo que foi fixado, o que você É. 

*** 

Aí está, Meu Amigo, Meu Amado, eu vou me retirar agora e deixá-lo prosseguir esta estrada para nós. 

Lembre-se de que o meu enviado principal, o Arcanjo MIGUEL, disse e repetiu que você poderia pedir uma ajuda, um
olhar sobre o seu caminho. 

Nada do que contribuir para a sua liberdade será recusado. 

Então, avance. 

Meu Amigo, Meu Amado, o Amor dos Mundos acompanha cada sopro a cada batimento de Coração, a cada
movimento e a cada olhar. 

Você pode se preencher da minha Presença e da Presença de Si mesmo. 

Eu o abençoo, por que você é Bênção. 

Eu o amo. 

Então, Ame-Se. 

Receba a minha Graça. 

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amadas Almas humanas em encarnação, eu venho entre vocês, acompanhado da Radiância do Arcanjo
Metatron.

Se vocês quiserem, vamos viver juntos um processo de fusão de Luz, em meio à Luz Branca e à Luz Rosa, a
fim de convidá-los a prosseguir o seu trabalho de elevação e de Vibrações.

Nós vamos viver isso logo no início e, em seguida, eu irei intervir, além das Vibrações, por palavras, através de
certo número de informações e de trocas entre nós referentes a essa palavra denominada « Vibrações ».

Inicialmente, Bem Amados, eu lhes peço que acolham a nossa Radiância no centro do seu Templo Interior, em
meio às suas Coroas Radiantes e em meio ao seu Triângulo sagrado.

Juntos, agora, Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

Bem Amados, em nome de Metatron e em meu nome, nós lhes agradecemos por terem acolhido a Luz Vibral.
Vamos agora poder discorrer e ser interrogados sobre essa palavra «Vibrações», Luz Vibral, porque

absolutamente tudo decorre da sua capacidade para Vibrar dentro das novas frequências do Estado de Ser, da
Fonte, da Radiação do Ultravioleta e do Espírito Santo.

Somente esses elementos têm e terão importância quanto ao seu caminho, em relação ao que vem.
É, portanto, essencial, em meio às suas estruturas, ao seu mental, distinguir e discriminar bem o que cabe à

Vibração e à Luz, do que cabe à emoção sem Vibração e à Luz sem Vibração.
É fácil para vocês de conceber e aceitar que tudo, em meio mesmo à sua manifestação, seja Vibração.

A própria matéria é constituída de Vibrações.
Há muitos espectros Vibratórios no seu mundo, como nos mundos Unificados.

Essas Vibrações são caracterizadas, além das suas percepções em meio às suas estruturas, por uma
frequência, por uma curva que pode tomar diferentes aspectos.

A Luz é uma frequência.
A matéria é uma frequência.

O arranjo das frequências permite a organização das Dimensões.
A Consciência é Vibração.

O Amor é Vibração e a Luz Autêntica é Vibração.
É preciso discriminar em meio às suas estruturas o que pertence à emoção do que pertente à Vibração.

Nesses tempos que vocês vivem, a garantia da sua autenticidade e da autenticidade do que vocês encontram,
é a Vibração.

Esta Vibração que vocês experimentam em relação com o Estado de Ser e com as diferentes irradiações
propostas pelas Hierarquias de Luz tem efeitos inegáveis em meio à sua estrutura e à sua Consciência.

***

O conjunto das irradiações que chegam agora inteiramente à superfície da sua Terra, chamada pelo Arcanjo
Miguel de Fogo do Éter, é uma Vibração extremamente rápida que é aquela da 5ª Dimensão alcançando a sua

Dimensão.
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Esta Vibração foi qualificada, em termos orientais, de Energia Supramental ou Energia de la Città, por oposição
às Energias magnéticas.

De fato, a característica essencial da Luz Vibral é que ela é Luz percebida, acompanhada de Vibrações, como
vocês o vivem e como nós o estabelecemos neste momento.

É preciso que vocês discriminem o que pertence às suas emoções e, portanto, a uma reação, mesmo se for
Vibratória, podendo, aliás, desencadear uma emoção de amor, mas não de Luz, em ressonância com um

fenômeno recebido, da verdadeira emoção Vibração final, aquela do Coração.

A garantia da sua autenticidade, assim como todos nós sempre lhes dissemos, é, antes de tudo, o Fogo do
Coração, a sua capacidade para fazer vibrar o Coração.

Isto não é uma visão do mental, mas ligada a uma realidade física percebida como tal, mesmo se os efeitos
forem múltiplos em meio à sua Consciência.

Um movimento da Consciência não sendo acompanhado de Vibrações tem todas as chances de não pertencer
à Luz Vibral.

A Luz Vibral é uma Vibração rápida que vem de Dimensões etéreas, que se modifica atualmente e, portanto, de
algum modo, o atrito com as forças eletromagnéticas, com as forças de compressão dos seus corpos, gera

essa sensação de Fogo.
Fogo de Amor, Fogo que não queima, mas, entretanto, Fogo real.

Esse Fogo manifesta-se em diferentes lugares, assim como vocês o percebem.
Preferencialmente na cabeça, no Coração e agora, para um número cada vez mais importante de Seres

Humanos, ao nível do Sacro.
Por vezes esse Fogo percorre o conjunto do corpo físico, refletindo a captação da irradiação da Fonte, essa

irradiação de natureza específica, conhecida pelos seus cientistas, chamada de ‘raio gama’, que tem a
particularidade de fazer alterar a sua Consciência e de fazer o seu funcionamento separado, dissociado do seu

cérebro, de modo oposto, que é o modo da Consciência pura, não mais prisioneira da razão.
A razão é uma Vibração densa e pesada.

O Coração é uma Vibração leve e acelerada.
A sua Consciência segue a Vibração e a sua Consciência é Vibração.

Impregnem-se disso, porque a Vibração é a garantia da sua autenticidade e o que vem a vocês é uma nova
Vibração que reflete a alquimia no cosmos de três qualidades de irradiação Vibratória - Espírito Santo,

Ultravioleta e Fonte - casando-se em uma única Vibração, penetrando doravante a sua força etérea e, muito em
breve, o conjunto da Terra.

Empenhem-se em experimentar, que seja com o Yoga Celeste ou o Yoga da Luz, assim como lhes foi
comunicado, acionem esses processos por vocês mesmos, mesmo se vocês forem ali ajudados.

Vigiem para jamais deixar que esta Vibração se sobrecarregue e penetre as esferas do seu mental, fazendo-os
perder então a Vibração do Coração e recolocando-os nas Vibrações da dualidade, nas Vibrações

eletromagnéticas, que não pertencem à Luz Vibral.

***

Em resumo, eu poderia dizer que vocês vão se tornar responsáveis pelo que Vibram e pelo que emanam como
Luz.

Assim como o Conclave lhes disse, por diferentes vozes, vocês se tornaram canais de Luz, os Ancoradores da
Luz.

Inúmeros de vocês são chamados a se tornarem Embarcações de Luz para os seus irmãos.
Isso corresponde a um aumento e a um desdobramento da Luz Vibral no conjunto das estruturas físicas e

sutis, realizando a fusão e o alinhamento com o corpo de Estado de Ser, permitindo-lhes experimentar níveis
de Consciência até então inimagináveis para a sua Consciência separada.

Vocês alcançam as esferas do Estado de Ser e da Unidade, vocês vivem espaços novos, Vibrações novas
também.

Muito mais rápidas e penetrantes do que aquelas a que vocês estavam habituados, mesmo para aqueles que
tinham o hábito de perceber a Energia no sentido em que entendem.

A Coroa Radiante do Coração é a garantia da sua concordância e irá lhes permitir acolher o Mestre da Luz.
As qualidades Vibratórias da Luz Vibral farão de vocês essas famosas Embarcações de Luz,

essas Merkabah individuais capazes de se transformar em Merkabah coletivas.
Isto está a caminho.

Essas simples palavras que, hoje, podem lhes parecer bem longe do seu alcance de Consciência ou de
conscientização, tornar-se-ão realidade bem depressa.

Vocês irão experimentar novos campos de Consciência, novas realidades multidimensionais.
Tenham em mente que o Fogo do Coração deve se manter, a fim de estar sempre na exatidão da Luz.

Aí estão algumas palavras que eu tinha vontade de dar a vocês.
Eu vou agora sair de novo daquele a quem guardo a fim de ouvir as suas questões com uma Vibração mais

leve, a fim de lhes permitir retornar um momento, um instante, ao nível da sua razão.



Bem Amadas Almas humanas nesta densidade, estejam certos do indestrutível Amor do Conclave para com
vocês.

Eu lhes digo até muito breve.
Saio agora, para acolher as suas questões.

***
 

Questão: a palavra Energia está próxima da palavra Vibração? Qual é a diferença?

Bem Amado, empregamos, com uma intenção firme, a palavra « Vibração » e não « Energia », e empregamos
a palavra « Luz Vibral » há quase um ano.

Tudo é Energia no seu mundo.
A Sombra também é energia.

Fiquem atentos para que a Vibração que invade o seu Coração se torne esse Fogo do Coração, assim como o
vivemos juntos.

Atrás da palavra Energia podem se esconder muitas coisas, do mesmo modo que, atrás da palavra Coração,
podem se esconder muitas coisas que não pertencem à Luz Vibral.

Empregar a linguagem « Vibrações » e « Fogo do Coração » esteve numa intenção específica.
Nem toda Energia é da Luz.

Nem toda Vibração sequer é da Luz, mas a Luz Vibral é a autenticidade do Amor, do Coração e da
Consciência.

Assim, vigiem bem, assim como eu disse, discriminem o que vocês percebem como Energia.
Nem sempre é da Luz quando vocês sentem, por exemplo, a Coroa Radiante da cabeça.

Entidades que vocês denominam « da Sombra » vindas de planos astrais em curso de dissolução, podem
também manifestar-se pela Coroa Radiante da cabeça.

Mas, jamais, elas irão permitir acender a Vibração do Coração.
E, no entanto, os Seres Humanos que, na sua linguagem, canalizam essas Entidades, diante da intensidade de

Energias, estão convencidos de lidar com a Luz.
É o mesmo para vocês e para cada um de todos vocês.

Somente a Vibração do Fogo do Coração é a certeza da sua Luz Vibral.

***

Questão: lágrimas espontâneas de Alegria podem assinalar a Vibração do Coração?

O único sinal da Vibração do Coração é a Vibração do Coração e nenhum outro.
Agora, viver o Samadhi pelo Fogo do Coração com lágrimas de Alegria se acompanha, obviamente, de

Vibração no Coração.
Manifestar uma emoção e, por conseguinte, lágrimas sem Vibração no Coração é uma Ilusão ou, em todo caso,

os remete à condição Vibratória humana e não à espiritualidade.
Não há, portanto, que levar em consideração.

Há que viver a Vibração.
Considerar é um ato mental.

Vibrar é um ato Vibral.

***

Questão: o Coração físico, o Coração etéreo e o Coração espiritual tem cada um a sua Vibração
própria? E, além disso, quando a Vibração do Coração se instala, é uma Vibração única que vai, de

algum modo, substituir esses três?

Bem Amado, o que você chama de Vibração física do Coração é a corrente elétrica percorrendo o Coração e
gerando um campo eletromagnético alternativo, por vezes percebido sob forma de Vibração.

Mas o Fogo do Coração é uma característica específica do Fogo espiritual e do Fogo do Coração no nível
espiritual.

O Fogo do Éter e a Coroa Radiante do Coração correspondem à ativação da Vibração nas estruturas
associadas, chamadas de chacra do Coração.

Não pode haver confusão.
Evidentemente, a ativação do Fogo do Coração reflete-se também por uma passagem e uma modificação do

ritmo cardíaco e respiratório, fazendo com que o Coração passe a « respirar » e não mais a pulsar como a
bomba cardíaca.



Há, portanto, emaranhamento desses três Corações na mesma Verdade da Luz Vibral.
Há também fusão, mas o termo emaranhamento é mais exato.

Na Coroa Radiante do Coração vocês percebem a Alegria e por vezes a emoção do Coração.
Na Vibração do Coração e da Coroa Radiante do Coração, vocês podem perceber a respiração do Coração e,

realmente, o que é o Amor.
Não antes.

Qualquer outra forma de Amor vivido sem a Vibração do Coração recorre a outras Energias na sua Dimensão,
que nada têm a ver com os mundos multidimensionais e que podem ser utilizadas equivocadamente.

E vocês retornam, aí, ao que é chamado de salvador, aquele que combate, que quer ajudar pelo ego e não
pelo Coração, mesmo ele tendo a impressão de que manifestar o Coração.

O Coração de que falamos sem parar, é o Coração Vibral, aí também.
Ele é, portanto, a Coroa Radiante do Fogo do Coração e o Fogo do Coração em ação.

***

Questão: como as pessoas que sentem a Vibração mais ao nível da cabeça e menos no coração
podem chegar a esse discernimento?

A partir do momento em que a Vibração do Coração aparece, mesmo se não for ainda o Fogo do Coração,
você não pode ser enganado, você não pode ser iludido.

O elemento de discernimento não é o discernimento ou a intuição, ou a visão, mas é, sim, a Vibração do
Coração, mesmo não tendo atingido ainda o Fogo do Coração.

Confiem no que diz o seu Coração, em todos os sentidos do termo.
Eu insisti muito longamente, durante uma série de ensinamentos que eu dei no ano passado, especialmente no
mês de maio, referentes ao Abandono à Luz (1) e, sobretudo, à Vibração do Coração e ao que permitia saber o

que era bom para o seu Coração.
Assim, por exemplo, alinhar-se em meio ao seu Coração e colocar uma questão sobre o seu caminho, sobre

um ser, deve chamá-los a sentir a Vibração do Coração.
Colocar a questão ao seu Coração e não à sua cabeça.

Esse é o modo de jamais ser enganado no período que está chegando.

***

Questão: poderia desenvolver a relação entre a ética, a integridade e o Coração?

O que define a ética e a integridade é o Coração e não as suas concepções morais, ou sociais, ou afetivas.
A ética não é uma regra social, nem moral.

A integridade é ainda menos uma convenção, social ou afetiva, induzida pela manifestação, pela encarnação ou
pelos papeis que vocês têm em relação aos seus descendentes ou ascendentes.

Do Fogo do Coração decorre a ética e a integridade que lhes compete manter seguindo o Fogo do Coração ou
a Vibração do Coração, e não em relação a alguma convenção, qualquer que seja. 

***

Questão: compreendi bem esta noção de convenção e do aspecto social, mas é que, por vezes,
certos movimentos do Coração...

Absolutamente não.
Cabe a você definir a responsabilidade.

Você a situa no plano humano ou no plano espiritual?
O plano humano não está sempre de acordo com o plano espiritual.

Muitas relações, em meio ao que vocês chamam de ascendentes e descendentes, são oriundas de relações
kármicas e unicamente ligadas a contratos kármicos e não a contratos de Liberdade, a um dado momento.
Lembrem-se das palavras de São João: “dentro de uma mesma família, um será levado e o outro não". 

Vocês estão, mais do que nunca (nós já dissemos há mais de um ano, a partir do momento em que o Conclave
se reuniu, a partir do momento em que o Conclave entregou o conjunto das Chaves Arcangélicas a Maria), hoje,

frente aos seus contratos e às suas responsabilidades.
Quais são as responsabilidades que vocês escolhem?

Aquela de um salvador?
Aquela de obedecer a regras fixadas não pela Luz, mas pela Sombra?

Ou então vocês querem obedecer à Luz Vibral?



A única questão está aí e em nenhuma parte em outros lugares.
Por vezes, obedecer à Luz do Coração, à Luz Vibral e ao Fogo do Coração, os afasta do que lhes parece uma

responsabilidade importante no nível humano.
Ainda uma vez, cabe a cada um escolher.

Há, aí, o que eu chamaria de uma responsabilização e não uma responsabilidade.
Tudo é feito, no seu mundo, tudo foi feito, há milênios, para colocar-lhes pesos, para colocar-lhes laços, para
colocar-lhes o que vocês chamam de responsabilidade, que estritamente nada tem a ver com a Verdade da

Luz e com os mundos espirituais.
Ora, hoje, o mundo tal como o conhecem, desaparece.

Vocês querem ali permanecer, ou vocês querem se submeter à influência da Luz Vibral?
Cabe a vocês escolher.

Não há responsabilidade no sentido social, no sentido afetivo, que se mantenha diante da responsabilidade
espiritual, se tanto é que vocês fazem essa escolha.

***
 

Questão: seguindo o Fogo do Coração podemos ser levados a cortar alguns laços e isso não gera a
paz. Por que e como gerir isso?

O Fogo do Coração e a Vibração do Coração podem levá-los, às vezes, a decisões contrárias à lógica ou aos
apegos, certamente.

Existe, portanto, um período por vezes transitório de reajustamento.
Mas, a partir do momento em que você vai ao sentido da sua Liberdade, da sua liberação e da liberação dos

outros, o Fogo do Coração se instala novamente e ele fornece a serenidade.
Bastaria, nesses momentos de dúvida onde a serenidade está ausente, voltar a imergir em si mesmo em
Consciência no Fogo do Coração e manifestar o princípio, ou seja, o Samadhi e, portanto, a serenidade.

***

Questão: parece-me que é mais fácil sentir a Vibração do Coração com os olhos fechados.

Porque, por enquanto, você não é capaz de realizar a Unidade inteiramente.
Há aprendizado.

A meditação, e o que nós lhes propomos, em diferentes horários e há mais de um ano, favorece este
aprendizado.

Obviamente, o objetivo é sentir e perceber esse Fogo do Coração, quaisquer que sejam os seus atos e as
suas ações na sua vida comum.

Naquele momento, haverá integração total desse Fogo do Coração, desta Vibração em sua vida quotidiana.
Mas, aí também, e não é por acaso que isso foi chamado de yoga, porque há repetição, há o aprendizado em

todos os sentidos do termo.
O Fogo do Coração é um processo que se instala de maneira privilegiada quando as Efusões de Energia são

realizadas.
Mas também, assim como você disse, no momento em que você fecha os olhos e se volta para o seu Ser

Interior, porque o seu Ser Interior não está ainda manifestado na sua vida comum, mas isso está a caminho.
Alguns de vocês já vivem isso, o que quer que façam.

***

Questão: quando chamamos a escolha do Coração, como melhor perceber a diferença de Vibração?

A partir do momento em que isso é realizado com os olhos fechados, isso corresponde a uma passagem na
interioridade.

Na interioridade não se coloca sequer a questão da escolha porque tudo está já realizado.
Eu falo, portanto, da Vibração do Fogo do Coração a partir do momento em que você se torna alinhado com o

seu Fogo do Coração.
Naquele momento, é preciso abrir os olhos e colocar a questão.

Obviamente, se você permanece na interioridade, não há mais questões e não há mais qualquer escolha
porque, naquele momento, você vive a Unidade.

Ora, a escolha está sempre ligada, de uma maneira ou outra, a certa forma de dualidade. 

***



Questão: convém que a Vibração do Sacro suba ao nível do Coração depois ainda ao nível da
cabeça? Ou é melhor que a Vibração do Sacro suba ao nível do Coração, pare ali, e que a Vibração

da cabeça desça ao nível do Coração e ali se junte?

Todos os caminhos e todas as vias energéticas serão utilizados.
Não há o que seja melhor ou pior.

Há simplesmente que seguir o que se manifesta.
Quando a sua Consciência começar a dirigir a sua própria Vibração, naquele momento, a Vibração do Sacro,

será preciso efetivamente conduzi-la ao Coração.
Mas há, no final, uma tripla fusão da Coroa Radiante do Coração, da cabeça e do Triângulo sagrado.

Esta fusão realizando-se tanto no Sacro, como no Coração, como cabeça, e então emprega o conjunto de
circuitos energéticos.

***

Questão: eu não sinto as Vibrações do Coração. Como fazer para chegar ali?

Não há nada a fazer.
Há que Ser.

Assim como o disse o Arcanjo Miguel, já durante os Casamentos Celestes, o Fogo do Coração está aceso em
alguns seres.

Outros ainda, por razões que lhes são próprias, não despertaram o Fogo do Coração.
Isso virá, vocês não estão ainda no encerramento desta possibilidade.

Há apenas que ser natural e deixar a Luz agir em si.
Eu expressei várias vezes, no mês de maio do ano passado, o que era o Abandono à Luz (1) e eu penso, Bem

Amada, que você ali encontrará todas as respostas que lhe permitem viver o Fogo do Coração.

***

Questão: como é possível banhar-se à vontade na Vibração do Coração?

Bem Amado, isso faz parte do seu aprendizado.

Você não poderá passar do Fogo do Coração intermitente, tal como o viveu, ao Fogo do Coração permanente,
mantendo esta estrutura que você chama de corpo. 

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

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

1 - ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 17.05.2009 e 05.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
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Questão: quando nos deslocamos com o corpo de Estado de Ser, é o corpo de Estado de Ser ou o
corpo de personalidade que decide voltar?

Bem amada, o que posso dizer é que o que viaja e que decide voltar não é nem o corpo de Estado de Ser nem
o corpo de personalidade.

É, obviamente, a Consciência que está no corpo de Estado de Ser e que abandonou o corpo de
personalidade, de maneira temporária.

***

Questão: existe um aprendizado de « pilotagem » da Consciência?

Bem amado, a Consciência, em certo nível de Vibração, é oniciente e oniconsciente, não há, portanto,
aprendizagem propriamente falando.

O único aprendizado situa-se nesse mecanismo de ‘passagem’ da Consciência, do corpo de personalidade ao
corpo de Estado de Ser.

Uma vez que a Consciência se situe, integralmente, no corpo de Estado de Ser, não há mais qualquer barreira,
eu diria, e qualquer limite a suas possibilidades, em função, obviamente, da própria natureza do corpo de

Estado de Ser.

***

Questão: podemos ter vários corpos de Estado de Ser?

Existe apenas um corpo de Estado de Ser, mas este pode ter diferentes estruturas e diferentes formas em
função de seu nível dimensional.

Mas se trata, obviamente, da mesma Consciência, qualquer que seja o aspecto que tome esse corpo de
Estado de Ser em função de suas possibilidades dimensionais.

Assim, no que nos concerne, nós, Arcanjos, podemos evoluir desde as formas que chamariam de
‘representações’, na sua Dimensão, correspondentes a visões tais como foram reproduzidas em algumas

iconografias, entretanto, a nossa forma luminosa corresponde a um veículo de 5ª Dimensão.
Obviamente, quanto mais nossa múltipla dimensionalidade se expressa nos múltiplos universos e nas múltiplas

dimensões, mais reencontramos nossa ‘forma de origem’ que, naquele momento, nada mais tem a ver com
uma representação tal como vocês a conhecem ou tal como vocês são suscetíveis de vê-la na sua Dimensão.

***

Questão: como fazer oscilar a Consciência para integrar o corpo de Estado de Ser?

Isso não corresponde à utilização de uma técnica ou outra para realizar.

ANAEL - 21 de março de 2010
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Isso se realiza ‘espontaneamente’, quando o momento é chegado, e não é a Consciência comum quem decide
esse momento.

Há fenômenos de ajustamentos e de adequação, entre a consciência comum e a Consciência no Estado de
Ser.

Compreendam bem que é o conjunto de sua Consciência de personalidade que se transmuta, no momento
da passagem, em seu aspecto multidimensional e ilimitado.

Isso necessita de certo número de condições preliminares.
É preciso bem compreender que a oscilação [switch] de uma Consciência para outra é equivalente a uma

morte.
Isso corresponde a uma superação de alguns fatores psicológicos correspondentes a medos presentes em

todo ser humano.

***

Questão: como integrar o corpo de Estado de Ser, em consciência?

Parece-me, bem amados, que vocês confundem ‘corpo’ e ‘Consciência’.
Vocês estão encarnados, como foi dito, corpo, Alma, Espírito, mas esta encarnação corpo, Alma, Espírito é
acompanhada da perda de certo número de componentes da sua Consciência que permaneceu num veículo

chamado de corpo de Estado de Ser.
A partir do momento em que o corpo de personalidade (e a Consciência, dentro desse corpo, de uma maneira

geral) passa ao nível do Estado de Ser, no seu retorno, a Consciência nunca mais é a mesma, porque você
reconectou a sua Dimensão multidimensional.

Entretanto, não há uma Consciência no corpo de Estado de Ser e uma Consciência que seria diferente no
corpo de personalidade, trata-se, obviamente, sempre, da mesma Consciência que experimenta, em um caso,

um veículo limitado e, no outro caso, reencontrando o seu veículo de Eternidade.

***

Questão: como isso vai acontecer, coletivamente, para a subida da Kundalini?
Coletivamente, esse momento do Despertar da Kundalini, vivido em Gaia, corresponderá a uma fusão do

Fogo do Sol, do Fogo da Terra e do Fogo do Éter.
Isso implicará em um desaparecimento total de todas as estruturas físicas, nesta densidade.

A viagem da Consciência far-se-á então, ou em total ‘lucidez’, para o corpo de Estado de Ser que os aguardará
naquele momento.

Ou a Consciência não terá os meios Vibratórios para acessar esse corpo do Estado de Ser que, no entanto,
estará visível.

Isso é chamado de ‘Julgamento final’, no Apocalipse de São João.
O ‘corpo da ressurreição’ não é nada mais do que a colocação face a face do seu corpo de personalidade,

com a sua Consciência no Interior, e a visão do corpo de Estado de Ser, que se apresentará a vocês.
Entretanto, os meios Vibratórios do corpo de personalidade determinarão sua a capacidade para ir, com

toda lucidez, nesse corpo de Estado de Ser, ou não.
Entretanto, alguns seres chamados, pelo Arcanjo Miguel, de Semeadores de Luz, Guerreiros de Luz e

Ancoradores da Luz, têm, já, a possibilidade, cada um a seu ritmo, de apreender esse corpo de Estado de Ser
e, para alguns, já, ali viajar.

É preciso bem diferenciar o que é da ordem do individual, ocorrendo desde o início dos Casamentos
Celestes, mas existente já desde mais de vinte anos sobre o planeta, de um fenômeno coletivo que irá se

referir ao conjunto da humanidade.
O objetivo, obviamente, é estar pronto para viver esse fenômeno coletivo.

Entretanto, alguns seres têm a capacidade para viver, a título individual e pessoal, o processo coletivo bem
antes da hora da coletividade.

***

Questão: qual é a diferença entre esse processo de fusão corpo de personalidade/corpo de Estado
de Ser com uma experiência dita de EQM?

É profundamente diferente.
A experiência chamada de ‘morte iminente’ (ou ‘Experiência de Quase Morte’ – ou Near Death Experience, em

inglês, como vocês dizem), corresponde a uma saída do corpo, num primeiro tempo, em um veículo ‘astral’
que é um veículo pertencente à personalidade.

Assim, nessa viagem, onde algumas esferas astrais são puladas, vocês não deixam o corpo astral.



Vocês estão, portanto, sujeitos ainda à influência da matriz, enquanto que o corpo de Estado de Ser é
verdadeiramente o acesso ao Ilimitado, ao que está além do Sol, porque vocês reencontraram o seu corpo de

Estado de Ser.
A experiência EQM faz descobrir uma ‘parcela’ do Ilimitado.

A experiência do Estado de Ser faz descobrir a ‘totalidade’ do Estado de Ser e permite escapar da matriz,
inteiramente, o que não é o caso com a experiência EQM.

O componente Amor está, obviamente, presente nos dois, mas o componente ‘Vibratório’ não é absolutamente
o mesmo.

A experiência EQM corresponde a uma abertura situada no chakra da coroa e também no chakra do Coração,
mas em nenhum caso a Kundalini está envolvida.

***

Questão: a meditação está adaptada às energias atuais?

Existem muito numerosas formas de meditação.
Atualmente, há talvez tantas meditações quanto meditadores.

O corpo de Estado de Ser é acessível apenas pela própria Consciência.
Você pode muito bem encontrar o corpo de Estado de Ser simplesmente caminhando numa floresta.

Você pode acessar o corpo de Estado de Ser sendo ‘você mesmo’, antes de tudo.
Os meios não são senão meios.

O principal é realizado pela própria Consciência.
Assim, portanto, você pode fazer todas as meditações existentes neste planeta, se existirem em você ‘medos

cristalizados’, você jamais atingirá o Estado de Ser enquanto o Fogo não os tiver queimado.

***

Questão: seguir um ensinamento pode, apesar de tudo, dar uma abertura sobre sua Fonte? 

Chegar a viver na Luz necessita reconhecer ‘o que você é’.
Reconhecer o que você é, é uma Luz Interior.

Nenhuma Luz exterior pode vir acender a sua própria Luz, seja um Arcanjo ou a própria Fonte.
Há apenas um ‘princípio de ressonância e de atração’ que se manifesta a você, a partir do momento em que

você aceita isso.
Isso se associa ao que expressei sobre a noção de abandono à Luz.

Abandonar-se à Luz necessita matar, literalmente, em si, todas as crenças, todas as suposições, aceitar se
olhar a si mesmo, voltar o seu olhar para si, ir além das imperfeições existentes na personalidade, ir além das

feridas, ir além do que fez a sua vida hoje.
É nesta condição, e somente nesta, que você poderá encontrar quem você é na sua própria verdade.
Estar na sua verdade necessita não de seguir qualquer outra verdade exterior, seja ela de um Arcanjo ou

mesmo da Fonte.
Nós insistimos, muito longamente, uns e outros (tanto dos Mundos Arcangélicos, como dos Melquizedeques,

ou ainda outros) sobre esta noção de liberação de Si e de Liberdade de Si.
É uma doação a se fazer a Si mesmo.

Não há ninguém do exterior de você que possa viver o Despertar.
Não há qualquer mestre que possa fazê-lo viver o Despertar.

Há somente ‘princípios de atração e de ressonância’ que podem se colocar em ação a partir do momento em
que ‘você mesmo’ vive esta noção de abandono.

Isso não pode ser buscado nem pelo mental, nem pelas emoções, e ainda menos pelos apegos, ou por
um grande iniciado tendo realmente existido.

***

Questão: quando de uma EQM, quem nos traz de volta à Consciência do corpo físico?

Bem amado, é você mesmo que se traz de volta a você mesmo.
Sendo dados os mundos onde se situa a experiência EQM, existe certo número de representações

‘intermediárias’ que podem tomar a forma das suas próprias crenças.

Assim, uma experiência EQM vivida na Índia não terá as mesmas consequências de reencontros do que uma



experiência EQM vivida no Ocidente.
Um hindu que vive uma EQM vai reencontrar Shiva, Kali, Vishnou, etc..

Trata-se realmente desses seres ou é uma representação e uma projeção Vibratória da Consciência astral?
Cabe a você concluir o que lhe convém.

***

Questão: se decidimos nos abandonar à Luz ...

Bem amado, abandonar-se à Luz não é uma decisão mental.
É um ‘ato Vibratório’.

Você não pode decretar mentalmente que você se abandona à Luz porque esse não é um abandono à Luz.
O abandono à Luz está além de uma decisão mental: é um ato de ‘doação de Si’ a outra coisa.

Este ato de doação de Si não é um mecanismo de pensamento.
É um ato da Consciência e um ato Vibratório, independentes de qualquer decisão mental.

É nisso que está por vezes o mal-estar, para o ser humano, de conceituar esta noção de ‘abandono mental’.
Enquanto ele permanece como conceito, ele não pode ser vivido, até o momento preciso em que a

Consciência compreende o que quer dizer o ‘abandono’.

***

Questão: abandonar-se à Luz não vem de um pensamento, isso significa que se pode se abandonar
à Luz e continuar a pensar?

Bem amado, na condição de não pensar no abandono à Luz.
Você pode efetivamente viver o abandono à Luz mesmo pensando no que tem que comprar amanhã para os

seus cursos.
Isso é completamente real.

Alguns de vocês podem pensar em coisas totalmente fúteis para permitir, justamente, o abandono à Luz.
Mas se o seu pensamento se voltar para o abandono à Luz, você não estará no abandono à Luz.

***
Questão: qual é a diferença entre sacrifício e doação de Si?

O sacrifício não é a doação de Si.
A ‘doação de Si’, sobre a qual eu sustentei no ano passado, corresponde a um impulso vindo da Alma, não

para se sacrificar, mas, verdadeiramente, para abandonar-se à Luz.
Isso é semelhante à experiência vivida por Cristo quando da crucificação, em que houve realmente ‘abandono’.

Este abandono se vive efetivamente como uma crucificação, mas não como um sacrifício.
Qual é a diferença?

O sacrifício é algo consentido pelo mental, enquanto que a doação de Si é consentida pela Alma e pelo
Espírito e não recorre a uma conotação, vamos dizer, de moral, espiritual ou mesmo da personalidade.

O abandono à Luz é uma doação de Si e jamais um sacrifício.
O sacrifício ocorre depois, mas não se trata de sacrifício voluntário.

Trata-se de uma etapa específica que corresponde ao que foi denominado, simbolicamente, a ‘ressurreição’.

***

Questão: mas Cristo se sacrificou?

Bem amada, eu me permito intervir.
Cristo não se sacrificou, ele ‘foi sacrificado’.

Entretanto, Ele estava consciente de que seria sacrificado.
Isso permitiu certo número de coisas, no plano da Consciência humana, que eram necessárias, e esse era o

seu papel.
Mas o ‘sacrifício de Cristo’ não é um sacrifício dele mesmo, mas um sacrifício da humanidade para Cristo.

Isso é um pouco difícil de aceitar e de compreender.
Esta noção de sacrifício é algo que frequentemente recorre, na sua humanidade, à famosa trilogia que vocês

chamam de carrasco/vítima/salvador, é exatamente a mesma coisa.



A ‘doação de Si’ a que me referi, no sentido do abandono à Luz, não evoca qualquer noção de sacrifício, não
evoca qualquer noção de salvador, de carrasco ou de vítima.

Ao contrário, trata-se de uma forma de maturidade e de tornar-se ao mesmo tempo adulto e voltar a ser como
uma criança.

***

Questão: Anael utilizou os termos de Guerreiro de Luz, Portador de Luz, Semente de estrela. Qual é
a diferença?

A denominação ‘Semeador de Luz’ corresponde à capacidade de um ser humano que viveu o Despertar para
manifestar esta Luz e semeá-la, não para querer, mas para simplesmente estar nesta Luz, a fim de que aqueles

dentre os seus irmãos que estão prontos possam, por efeito espelho, se olhar no Interior desta Luz.
Os ‘Guerreiros da Luz’ é um termo Micaélico para aqueles que têm suficiente força ainda na personalidade e

que viveram o Despertar nesta Luz e que são capazes de desencadear, pela sua personalidade, o que
denominamos um Fogo por atrito no ambiente.

São realmente Guerreiros porque, tendo vivido a Vibração da Unidade, tendo vivido o Despertar, eles são
capazes de descer novamente, de maneira temporária, na sua personalidade, para expressar esse Fogo, a fim

de desencadear um Fogo, não do Coração, mas pelo atrito, junto aos intervenientes que encontram.
Agora, a denominação ‘Semente de estrela’ é comum a todos os seres humanos, tenham Consciência ou não,

estejam no Despertar ou não.
Não há um ser humano sobre este planeta que não seja uma Semente de estrela.

Simplesmente, o afirmar e o viver não são a mesma coisa.

***

Questão: o abandono à Luz é a aceitação total do que é, chamando a Luz?

O abandono à Luz compreende, efetivamente, um componente que poderia ser chamado ‘soltar’ ou, como
você o nomeia, ‘soltar total’, mas o soltar total é uma ação consciente do mental.

Eu posso apenas lhes remeter à imagem de Cristo sobre a cruz quando ele diz, em um primeiro momento «Eli,
Eli, lamma sabacthani – meu Pai por que me abandonastes?» e ele termina dizendo: «que a tua vontade se

faça e não a minha».
O princípio do abandono à Luz corresponde a esse princípio que não é uma afirmação mental, mas

justamente um abandono do mental a algo que o supera e que se situa nas esferas não pertencentes à vida
comum.

Portanto, há efetivamente certo componente de ‘soltar total’ [desapego], mas, ainda uma vez, situa-se além
disso.

Esse processo de abandono à Luz corresponde às frases que acabo de pronunciar, que foram pronunciadas
por Cristo, mas que todos e cada um devem pronunciar, a fim de se abandonarem e de mostrarem a prova do

seu abandono e não ainda um comércio com a Luz, mas, sim, um ‘real’ abandono à Luz.

***

Questão: existe um plano de Consciência específico para cada um dos nossos corpos?

Bem amado, cada corpo está em ressonância privilegiada com ‘um ponto’.
Esse ponto é chamado de chakra, essa ‘roda de energia’ está situada em diferentes lugares do corpo.

Obviamente, cada corpo e cada função estão em relação direta com um desses chakras.

***

Questão: há um plano dimensional específico associado a cada um desses corpos?

Por definição, cada Dimensão é ilustrada, na sua própria Dimensão onde vivem, pelo reflexo de uma dimensão
existente nos planos muito mais Unificados do que o seu.

Assim, por exemplo, o que vocês chamam de ‘corpo etéreo’, em que as forças etéreas são representadas em
outras Dimensões, mas em outro nível Vibratório.

O que é denominado plano Dimensional, agora, deve ser diferenciado.
Em sua Dimensão dissociada, pode-se dizer, deste modo, que cada Dimensão é portadora da imagem de

outras Dimensões.
Assim, na 11ª Dimensão, existe o conjunto das Dimensões Unificadas, e isso é válido para cada plano



Dimensional, exceto, certamente, para a 3ª Dimensão dissociada.

***

Questão: ’Dimensão’ é sinônimo de ‘estado de Consciência’?

A Consciência de um ser multidimensional pode viajar ou, em todo caso, contatar as outras Dimensões
Unificadas, o que não quer dizer que a sua ‘forma’ possa ir para esta Dimensão específica com a qual ele se

comunica.
Existem barreiras.

Essas barreiras são ‘Vibratórias’, elas não estão no nível da Consciência, mas elas necessitam de adaptações
de forma, em particular, a partir da 11ª e da 18ª Dimensão, onde há o desaparecimento de todo

antropomorfismo.
Além da 18ª Dimensão, vocês entram nas manifestações de natureza ‘geométrica’ de Consciências mais

etéreas, eu diria.
Assim, por exemplo, um Arcanjo ou um Anjo pode viajar em certas Dimensões Unificadas.

Ele pode estar em contato, obviamente, com a Fonte, com esferas de Consciência onde não há acesso, pela
sua forma.

Entretanto, ele está em contato direto com esses planos.

***

Questão: pode-se comunicar com a alma de uma pessoa que está no coma?

Isso é possível, o que não quer dizer que seja evidente, mas, entretanto, isso pode existir.
Não se esqueça, entretanto, que, a partir do momento em que você está nesta Dimensão, comunicar-se com

as outras Dimensões necessita a abertura de certos canais que não são naturais em você, mas que ‘se ativam’
a partir de certo trabalho.

Assim, portanto, é lícito e possível comunicar-se com uma alma que estaria no coma.
Comunicar-se com uma alma não é, todavia, comunicar-se com o Espírito, o que está novamente em outra

Dimensão e em outro plano Vibratório.

***

Questão: comunicar-se com a alma é uma forma de redução?

A alma é a coloração e a interface, ela é o ‘amortecedor’ [intermediário] entre o corpo e o Espírito, criada pela
própria existência nesta Dimensão.

Entretanto, muitos seres, muitas Consciências, empregam indistintamente a palavra alma, a palavra Espírito e a
palavra Consciência, quando se trata de três mundos Vibratórios profundamente diferentes.

***

Questão: é possível comunicar-se com a alma de uma pessoa no coma e ajudá-la então a voltar a se
integrar, se ela o desejar?

Obviamente.

***

Questão: é possível comunicar-se com a alma de outra pessoa, viva, para ajudá-la a se elevar, se for
o seu desejo?

Bem amado, com que direito você violaria o livre arbítrio de uma alma, quem quer que seja ela?

***

Questão: se for a escolha desta alma, se for a sua vontade.

Se for a escolha da alma, ela não precisa de você.



Não há nada pior, na sua Dimensão, do que querer ‘algo’ para alguém, porque isso vai contra à lei Unitária e à
Liberdade.

Você reforça, com isso, as leis de ação/reação e não libera o que você conta liberar.
Você se prende, tão firmemente, a esta alma como se casando com ela.

***

Questão: se for a pessoa que fizer esse pedido, no nível da sua alma?

A alma é um ‘meio’.
A alma não exprime a vontade do Espírito, a alma tem uma coloração ligada ao sentido da sua encarnação.

Assim, portanto, agir ao nível da alma é profundamente prejudicial à Consciência em questão.
Não confunda alma, Espírito e Consciência.
A alma pertence a este mundo da dualidade.

***

Questão: quais são as diferenças entre alma, espírito e consciência?

A alma é o médio [intermediário] entre o corpo e o Espírito.
O Espírito é também denominado corpo de Estado de Ser, o seu corpo espiritual que acaba de ser liberado do

Sol.
A alma é o médio, colorida de certo modo, em relação a suas ‘funções’, no sentido desta encarnação, na

personalidade (*).
O impulso da alma, nesse momento, reflete geralmente o impulso do Espírito.

A Consciência é muito mais ampla.
Ela engloba ao mesmo tempo a alma e o Espírito, mas também as Dimensões bem além do Espírito,
traduzindo a comunhão e a comunicação que podem existir com as diferentes Dimensões Unificadas.

Assim, querer agir sobre uma alma que lhes pede não é a garantia da autenticidade da sua ação, porque o que
é expresso pela alma não é sempre o reflexo do Espírito ou da Consciência.

***

Questão: há um indicador para se estar certo de que é o Espírito ou a Consciência que se expressa?

Não, não há, geralmente é a ‘sua vontade’ de desempenhar o papel de salva-vidas e de salvador que
intervém, e absolutamente não a Unidade.

A Unidade é.
Ela não precisa ajudar porque ela própria se ajuda, ajudando-se a si na sua Unidade.

O que quer dizer que, a partir do momento em que você descer o nível Vibratório, na necessidade de ajudar ou
de socorrer, você se afasta da sua Unidade.

Isso foi amplamente utilizado pelas forças que chamariam de ‘dualistas’.
Isso corresponde a algo próximo do que disse Cristo: você quer dar o peixe ou ensinar a pescar?

Não é a mesma coisa.
É assim que, no final, se chega à situação que vocês vivem nesse sistema solar desde 300.000 anos.

A ajuda, em contribuição e em relação à Consciência e ao Espírito, consiste simplesmente em efetuar o
trabalho de elevação Vibratória que lhes diz respeito.

Pela sua elevação Vibratória e pelo seu acesso ao seu próprio Estado de Ser, você realiza o ‘trabalho de
ancoragem da Luz’ como foi assinalado e dito pelo Arcanjo Miguel.

A partir do momento em que a sua ‘vontade pessoal’ intervém, mesmo com relação à vontade de outra pessoa,
você viola o que é chamado de livre arbítrio e impede o outro de encontrar a Liberdade dele.

***

Questão: é possível, para um ser humano encarnado, entrar em contato com a Fonte?

Sim, é, aliás, o objetivo do que vocês têm que viver durante este último período na 3ª Dimensão.
Contatar a sua própria Fonte ou o seu Espírito da Verdade, o seu ‘corpo de Estado de Ser’, os coloca, de

maneira instantânea, em contato com a Fonte.



***

Questão: somos sempre atraídos pelo elemento predominante do nosso mapa astrológico?

A primeira explicação não é desse nível.
Os comportamentos elementares, em suas estruturas, são onipresentes e não estão necessariamente ligados

a ‘atrações’.
Não é porque você tem muito fogo que irá gostar de estar no fogo.

Em contrapartida, tendo o fogo, isso vai se traduzir por certo tipo de ‘comportamento’.
Isso se refere, antes de tudo, a comportamentos e constituições e não a uma ressonância específica com

relação aos elementos.
Assim, no que diz respeito à questão anterior, isso não quer dizer que esta pessoa seja necessariamente do

signo da água ou que tenha muita água no seu mapa astrológico.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes digo até muito em breve, para dar continuação.

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

(*) – ‘Famílias de Alma e Cores de Alma’ – OMRAAM (Aïvanhov) (10.09.2007):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/familias-de-alma-e-co...
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

~ BEM-VINDOS ~

Bem amados humanos na encarnação, eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu venho agora a vocês, a fim de que, ao longo da minha intervenção, vocês possam, pelo fato do seu trabalho

de elevação Vibratória, conectar com a minha Presença, com a minha Radiância e se beneficiar assim, além
das palavras e além do intelecto, da Vibração Arcangélica.

O trabalho que vocês realizam e que nós, Arcanjos, realizamos neste Sistema Solar, encontra hoje, e irá
encontrar daqui até o final da intervenção do Arcanjo MIGUEL, a sua plena justificativa e o seu pleno

significado.
Nós não podemos mais esconder, por muito tempo, que vocês estão na aurora de um novo dia, onde muitas

transformações virão à luz sob os seus olhos.
Assim como o Arcanjo MIGUEL já anunciou no início das Núpcias Celestes, cabe a vocês permanecerem em
meio à Vibração da Unidade, não participarem de modo algum do jogo de emoções deste mundo, dos jogos

da Ilusão deste mundo que está terminando.
A força, a Alegria, apenas serão encontradas, durante os tempos que estão chegando, em meio ao seu Ser

Interior, à Vibração da sua Unidade e do Estado de Ser reencontrados.
A resposta, todas as respostas às suas interrogações, serão ali encontradas.

Nós lhes pedimos para se habituarem a expandir esta dimensão interior do Estado de Ser e da Unidade
durante a maior parte do seu tempo, no máximo das suas possibilidades, pois, além da sua própria função em

meio a esse retorno à Unidade, vocês permitem assentar, em meio a esta dualidade, a Vibração Unitária.
A Irradiação da Fonte, denominada na sua linguagem Onda Galáctica, começa a fazer sentir os seus efeitos em

meio às suas estruturas.
O Fogo começa a se ativar.

Em meio a esta Vibração nova, que vários de vocês começam a perceber, vocês devem aceitar que vocês
fazem parte desse Fogo, que não há diferença entre esse Fogo que está chegando e o que vocês são na

Eternidade.
Há então necessidade de se ajustarem à sua dimensão Unitária, à sua dimensão eterna.

Este será o único modo, para vocês, individual e coletivamente, de permanecer na Alegria, na Unidade. 

ANAEL - 22 de março de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Nada além do que vem do seu Ser Interior, nada além do que vem do seu Eu Sou poderá propiciar-lhes
satisfação e o necessário desprendimento do que está chegando.

A hora é importante, mas é também feliz.
Tudo depende, evidentemente, do ponto de vista que vocês adotarem.

Do ponto de vista da personalidade, isso será um conjunto e um encadeamento de eventos inacreditáveis.
Segundo o olhar do Estado de Ser, isso será liberação.

Mas liberar-se da Ilusão necessita do desaparecimento desta Ilusão do seu campo de Consciência, do seu
campo de percepções sensoriais e extrassensoriais.

A Consciência infinita que vocês são será extraída, cada um no seu ritmo, da Ilusão à qual vocês foram, a
maioria de vocês, obrigados a participar desde tanto e tanto tempo.

Será preciso se afirmarem em meio à Vibração do Fogo, em meio à Vibração do Princípio e da Essência
Crística em vocês.

Aí está o seu salvo conduto, nesta Vibração, no Amor.
Estando nesta Vibração, vocês irão ajudar, da maneira mais correta e mais autêntica, no plano da Luz e na

chegada da Onda Galáctica.
O Fogo do Éter, doravante ativado, está a caminho.

Não pode ali haver nem temporização, nem descontinuidade dessa ação.
Como vocês dizem na sua linguagem, os dados foram lançados.

Alegrem-se.
Bem-vindos à sua Eternidade.

Bem-vindos à sua Casa.
Bem-vindos à sua Verdade.

Não se atrasem no que está morrendo em vocês e fora de vocês.
Acolham o novo, acolham a Luz.

Não ouçam os alaridos deste mundo.
Entretanto, mantenham um olho, um olhar para o Céu.

Pois, além das manifestações humanas elementares, o que está vindo, vem do Céu, e em vocês.
Deixem-se guiar e se impregnar pela Luz. 

***

Conforme foi dito em várias ocasiões, a Luz é inteligente.
Ela é Inteligência e ela é Consciência.

Não percam tempo com a inconsciência daqueles que querem manter os esquemas ultrapassados
pertencentes, doravante, a outro tempo, superado e já morto.

Todas as escolhas que vocês fizeram, uns e outros, para alguns há vários anos e, para outro, há algum tempo,
vão se tornar atuais.

Cada um e cada uma irão para onde os levar a sua Consciência e para nenhum outro lugar.
Não pode ali haver, em meio aos acontecimentos emergindo nesta Consciência dissociada, erros de

orientação, já que tudo, absolutamente tudo o que irá ocorrer e se manifestar, será feito segundo o princípio de
ressonância e de atração.

Não há julgamento no sentido em que quiseram fazê-los acreditar.
Há simplesmente o emprego de um princípio de atração e de ressonância, no qual a Graça irá se manifestar e

iluminar o mundo.
Este Fogo, esta Vibração e esta Consciência que vocês percebem em vocês, é o que irá irromper em meio ao

mundo.
A Luz vai brilhar cada vez mais nas Trevas deste mundo.

E algumas Trevas não irão reconhecê-la.
E irão rejeitá-la.

Isso não é da conta de vocês.
Preservem-se, assim como disse o Arcanjo MIGUEL, da agitação dos homens, da agitação dos Elementos.

Guiados pela Luz, guiados pela sua Consciência, vocês sempre estarão no lugar necessário para a sua
Consciência.

Nada mais há para instituir senão ser vocês mesmos.



Nada mais há para planejar senão permanecer na Unidade.
Nada mais há para fazer senão ser e se abandonar à Luz que irá guiá-los de maneira infalível para o seu futuro

e para o seu advir. 

***

O período que se estende de 17 de março a 17 de julho, alguns meses então depois do final da intervenção do
Arcanjo MIGUEL, é um período intenso na Revelação da Luz, mas também na Revelação da Sombra.

Nós sempre lhes dissemos que nada do que foi escondido poderia mais ser escondido em meio à Revelação
da Luz, no exterior de vocês, como no seu Interior.

Vocês devem aceitar largar em meio à sua personalidade tudo o que obstrui em vocês a eclosão do princípio
Crístico e da sua Consciência Unitária, na totalidade.

É preciso que aceitem, todos vocês, sem exceção, soltar o que pode restar como travas, obstruindo o seu
acesso à Unidade.

Essas zonas de Sombra, no Interior de vocês, serão também colocadas na Luz.
Não é preciso se atrasarem.

Não procurem ali nem explicações, nem soluções em meio à personalidade, mas, pelo contrário, coloquem-se
sob a influência do Espírito Santo, da Onda Galáctica e da energia Micaélica.

Como ele lhes disse, recorram a MIGUEL.
Durante o período do Fogo do Éter e do Fogo da Terra, o Arcanjo MIGUEL, a sua Vibração, a sua própria
Consciência, é capaz de lhes ser enviada, ainda sendo preciso que vocês aceitem e que vocês peçam por

isso.
O abandono à Luz não será mais uma palavra em vão, mas uma Verdade que vocês terão que viver.

Vocês jamais poderão se enganar com a Luz.
Vocês jamais poderão se enganar com os véus da Ilusão, pois eles desaparecem e irão desaparecer cada vez

mais.
Engajem-se no caminho da honestidade e, sobretudo, da simplicidade.

Evidentemente, os meios vibratórios que lhes serão dados através de diferentes técnicas, são úteis.
Eles lhes permitem aceder ao Fogo da Unidade, ao Fogo da Verdade.

Mas, assim que vocês começarem a viver a fusão das Três Lareiras, abandonem então tudo o que não for
isso. 

***

Tornem-se vocês mesmos na Unidade, na integridade, sem nada mais senão vocês mesmos em vocês
mesmos.

Certamente, o conjunto das forças da Luz autêntica e Vibral irá ajudá-los.
Mas, também nesse nível, nós não podemos fazer o trabalho no seu lugar, mas, se vocês pedirem ajuda,

vocês irão obtê-la.
Ainda é preciso solicitá-la em estado de lucidez e reconhecendo o que deve ser reconhecido em vocês.

Nós os incentivamos doravante a pacificar a sua vida, a encontrar as zonas de menor resistência, a encontrar o
sentido da facilidade.

Alguns de vocês deverão reorientar a vida em certos aspectos, ou em todos os aspectos, a fim de se
consolidarem, de se adequarem, em meio à sua Luz.

Alguns compromissos e alguns comprometimentos que ainda eram, hoje, aceitáveis, não mais serão amanhã.
Chegou o momento da Revelação da Luz, não mais somente em meio ao seu ser Interior e à sua vivência de

Consciência, mas em meio à vivência da Ilusão de toda a Humanidade.
Isso é agora.

Isso é imediatamente.
Removam todas as correntes que ainda os impedem de viver a sua soberania de seres livres e a sua

integridade.
A sua liberdade não tem preço.

Não existe qualquer encadeamento mantido pela Ilusão que não possa ser justificado durante a chegada da
Luz.  

Para alguns de vocês a preparação foi longa.
Para outros, foi mais fácil.

Em meio a toda a Humanidade, muitos seres, hoje, vivem e percebem a Luz.
O Fogo da Verdade se instala em breve sobre a Terra.

Todas as manipulações que conduziram a vida de vocês, a título coletivo e individual, vão ruir.
Apenas irá subsistir o que for verdadeiro, o que estiver de acordo com a Unidade.



Apenas irá subsistir o que for verdadeiro, o que estiver de acordo com a Unidade.
Tudo o que pertence à dualidade em vocês, como no seu exterior, deve ser rompido.

Mais uma vez, o período de compromissos e de comprometimentos está totalmente terminado. 

***

Centrem-se de novo em meio à sua Unidade e, então, na Alegria, pois o que está vindo é a Alegria.
Alinhem-se em meio ao seu Fogo Interior, em meio às suas Triplas Lareiras.

Tudo está aí.
Vocês irão perceber que a sua presença, ainda nesta experiência de vida, é apenas uma projeção de certo

momento da sua Consciência onipresente que foi presa pelas criações artificiais e não naturais.
Ainda uma vez, isso não tem importância, pois vocês sairão mais nobres, e maiores, e mais ricos em Luz, em

Verdade e em Integridade.
Do mesmo modo, mesmo se não for a mesma coisa, quando vocês passam da vida à morte, vocês são

obrigados a deixar tudo da sua identidade nesse mundo, os seus papéis, as suas vestimentas, tudo o que não
era vocês em Essência.

Reencontrar hoje a sua Essência, com toda lucidez e com toda consciência, irá necessitar da mesma coisa.
Muitas coisas são levadas a tornarem-se transparentes, dentre elas, vocês mesmos.

E ao se tornarem transparentes, vocês vão ver claramente, pelos seus olhos, aqueles dos seus Irmãos e das
suas Irmãs que estão no mesmo caminho de transparência, e aqueles que ali não estão.

Não os julguem, nem os condenem, eles têm o caminho deles.
Amem-nos e sigam o seu caminho.

Sejam vocês mesmos, sejam humildes.
A irrupção da Luz em meio ao seu mundo de ilusões irá lhes permitir, se vocês aceitarem, tornarem-se esta

simplicidade, esta humildade e, ao mesmo tempo, esta grandiosidade que vocês serão.
Em nenhum momento, quando o Arcanjo MIGUEL, durante as Núpcias Celestes, os chamou de Sementes de

Estrelas ou de Ancoradores da Luz, ou de Semeadores da Luz, fez isso sem motivo.
Pois essa é a estrita Verdade.

Vocês começaram um caminho de retorno para vocês, então, vão até o final.
Vocês ali serão levados ao ouvir o seu Coração e nada mais.

Guiados pelo Coração, vocês são e serão infalíveis em tudo o que irá acontecer em meio à sua vida ainda
encarnada. 

***

Não esqueçam que nós nos aproximamos de vocês e, quando eu digo isso, mesmo se alguns puderem nos
perceber em seus espaços exteriores, jamais esqueçam que nós também estamos no seu espaço Interior.
O trabalho da Luz que vocês realizam, aqui e em outros lugares, é, não somente importante e capital, mas é

essencial para estabilizar em vocês o afluxo da Luz.
Lembrem-se de que o que vem a vocês, em última análise, é apenas a sua Dimensão Eterna.

Muitos textos antigos, ou mais recentes, escritos por vários visionários ou místicos, tiveram um vislumbre desta
época.

Alguns de vocês também irão percebê-lo por antecipação, sob a forma de viagens de Consciência, sob a
forma de sonhos, ou ainda em ultra temporalidade, ou em multidimensões.

Jamais esqueçam o que lhes disseram os grandes sábios.
Vocês não são o que manifestam.

Vocês não são este ser que pensa, mas vocês são o Eu Sou que Vibra, de toda a Eternidade, e que
esqueceram isso.

O que está chegando a vocês é isso, e nada mais.
Somente o olhar da personalidade pode implicar em temor ou em desordem.

Coloquem-se no seu centro, no seu Estado de Ser.
Os meios lhes foram comunicados.

Eles são simples, a partir do momento em que vocês mesmos permanecerem simples.
Permaneçam alinhados, permaneçam centrados, vão para o essencial.

Jamais esqueçam, tampouco, que vocês não estão sós, mesmo estando sozinhos para dar o passo para o
Estado de Ser.

Uma vez no Estado de Ser, mesmo em meio a esta densidade, vocês vão começar a penetrar nas esferas da
Vida, para alguns, que irão lhes parecer estranhas.

Deixem-se guiar pela Vibração do Amor e esqueçam o fator discursivo da razão ou da experiência.
Pois, o que está chegando é totalmente novo em meio a esta densidade.



E não é comparável absolutamente a nada já tendo existido ou se manifestado.
É muito difícil de falar com palavras sobre o que vocês não conhecem e que, portanto, não há palavras nem

referencial em meio à sua experiência. 

***

Confiem na Inteligência da Luz.
Confiem na Inteligência do seu Coração e, sobretudo, no que chamamos de Vibração da Consciência, a Luz

Vibral.
Ela nunca irá enganá-los, ao passo que o que for oriundo da sua personalidade, durante este período, irá

enganá-los sistematicamente.
Sigam então o caminho da Luz, e o caminho do seu ser íntimo e Interior.

Muitas ferramentas e muitas ajudas foram fornecidas.
Hoje, a maior ajuda, mesmo se estivermos aí, é a sua Consciência e a sua Vibração.

É nelas que tudo deve se resolver e se realizar.
Eu não posso dizer mais, parece-me, com as palavras, sobre a sua imersão em meio à nova Consciência.

O Arcanjo MIGUEL vai voltar, e nós iremos voltar, nós, o Conclave, nesta data específica que o Arcanjo
MIGUEL escolheu há vários meses, o dia 17.

Lembrem-se desse dia a cada mês.
Pois será em todos os dias 17 de cada mês que vocês irão realizar e viver, na sua Consciência, novos

patamares, novas revelações, novas confirmações no que se refere ao que vocês são além dos véus da
Ilusão.

A hora do retorno chegou para vocês.
Cada um irá no seu ritmo, mas, coletivamente, o momento chegou.

Em meio a seres como nós, os Arcanjos, que vivemos e experimentamos Dimensões, de longe, diferentes da
sua, o próprio fato de que eu posso dizer na sua Terra que o momento chegou, é significativo de uma

aproximação e de uma junção entre a sua Dimensão e as nossas Dimensões.
O seu mundo tornou-se totalmente permeável à influência da Onda Galáctica.

Nós lhes dizemos então, e nós iremos repetir cada vez mais, bem-vindos a vocês.
Bem-vindos à Eternidade.

Bem-vindos ao seu retorno à FONTE. 

***

Evidentemente, a minha intervenção desta noite não se inscreve na lógica do trabalho que vocês realizam, mas,
entretanto, a sua proximidade Vibratória, devido à sua elevação, torna possível a percepção das minhas

palavras em outro nível, ao qual vocês devem se habituar.
Esse nível Vibratório não pode mentir, por que é o Espírito da Verdade.

Aí estão, bem amadas almas humanas, as palavras e as Vibrações que eu queria, esta noite, fazê-los
percorrer.

Se houver perguntas com relação a isso, com relação ao que vem e ao que está aí, nós poderemos, então,
complementar, para aqueles que vão ler as palavras que eu disse e que irão captar a Essência e a Vibração.

Não esqueçam que eu sou o Embaixador do Conclave e que a minha Radiação é o Amor desprovido de
qualquer conotação em meio à sua Dimensão dissociada.

Bem amadas almas humanas, se houver, em vocês, perguntas referentes a isso, eu posso tentar trazer um
esclarecimento mais nítido, na medida das minhas palavras e das minhas Vibrações. 

***

Bem amadas almas humanas nesta densidade, Sementes de Estrelas, eu lhes agradeço pela sua atenção e
pelo seu acolhimento.

Eu lhes transmito toda a minha Radiância e todo o meu Amor.
Vão em Paz, e vão na Verdade em meio à Vibração Unitária.

Filhos da Lei do UM, Filhos da FONTE, vocês são abençoados, e eu os abençoo. 

************
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O.M. AÏVANHOV - 22 de março de 2010
Mensagem de 22 de março de 2010 (publicada em 3 de maio)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que há
Luz em toda parte ao redor de vocês, e em vocês.

Eu lhes transmito todas minhas saudações, todo meu Amor e venho, como de
hábito, para tentar avançar com vocês, responder a suas questões, se vocês as

tem.
Então, eu os escuto.

Questão: que se entende por espada dos Melquisedeques?

Nós não temos espada, é reservada aos Arcanjos.
Nós temos varas. Estamos numa dimensão ligeiramente diferente.

Questão: a que corresponde o som agudo não contínuo em meu ouvido
direito, como o código morse?

As variações sonoras percebidas durante o trabalho energético e de Consciência
que fazem são estritamente normais.

Podem acontecer diferentes tipos de processos. Não vou explicar cada som.
Creio que inúmeros interventores lhes falaram de diferentes sons que podem

existir no ouvido direito ou esquerdo, traduzindo contatos diferentes com a alma,
com o Espírito e com o Estado de Ser.

E creio que Um Amigo insistiu muito com relação aos diferentes tipos de trabalhos
que vocês realizam, que vão ativar, em vocês, novas percepções e novas

Vibrações.

O importante não é explicar a cada vez que há algo que se manifesta.
Portanto, vivam a Vibração que vocês tem a viver, os sons que tem a viver.

Porque a explicação não deve ser procurada a nível do mental.
A explicação virá por si, da Consciência.

O que é totalmente diferente.

Enquanto vocês procuram uma explicação, quando trabalham no Estado de Ser,
ou qualquer outra forma de exercício vibratório, enquanto procuram uma

significação, é a personalidade que busca uma explicação.
Porque a verdadeira explicação não está ao nível do mental nem ao nível de uma

explicação racional.
Ela tornar-se-á a explicação real da Consciência que aparecerá e que se fará de

maneira completamente natural e espontânea.
Quer dizer que, quando vocês vivem processos Vibratórios intensos, o fato de

colocar a questão com relação aos processos vividos os afasta do referido
processo vivido.

A integração do processo não é o questionamento do significado, mas é a
experiência da significação na Luz. Não é verdadeiramente a mesma coisa. E eu

entendo os triciclos que giram ainda.

É no entanto algo crucial a compreender e a aceitar.

Vocês sentem, a maior parte, as mesmas coisas nos mesmos lugares, mesmo se

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


não é no mesmo momento, portanto, que traduzem circuitos energéticos que
vocês não sentiam e que no entanto são muito existentes, não é?

Mas, assim que queiram saber, vocês se afastam da Vibração.
O objetivo é penetrar na Vibração, porque a própria Vibração é explicação.

Mas se vocês traduzem a Vibração intelectualmente, bem, vocês se afastam da
significação vivida da Luz nesse nível. É muito importante compreender isso.

Peçam explicação, não à sua cabeça, mas à própria Consciência. E a resposta
está ao nível da Consciência e da própria Vibração, e não na cabeça. É a cabeça

que quer saber.

Questão: onde está o trabalho dos Seres de Luz sobre o sol e a Terra
nesse momento?

Está na fase terminal.
Fase terminal não quer dizer que tudo acabou, ao contrário, tudo vai começar .

Nós tivemos, aliás, uma reunião importante onde o conjunto do Conclave
Arcangélico, nós, os 24 Anciões e Maria, e também o conjunto das Confederações
Intergalácticas que ainda não haviam chegado até aqui, estamos agora finalmente

prontos.

Isso quer dizer o quê? 
Que nós esfregamos as mãos e aguardamos o momento de passar para, eu diria,

a ofensiva, não uma ofensiva, mas para a Revelação final.

Nós esperamos com impaciência o final da intervenção do papel de
desconstrução do Arcanjo Miguel. Porque a partir daí, tudo é possível. Mesmo

nossa vinda entre vocês. De maneira visível, entenda-se.

Questão: quando você intervier, deveremos somente emanar nossa Luz
ou deveremos fazer outra coisa?

As coisas específicas que deverão ser feitas lhes serão comunicadas, assim como
sempre foi dito, não por nós, porque há riscos de confusão entre diferentes

correntes, se querem, Vibratórias, e algumas sendo da Luz autêntica e outras não.

O único elemento de confirmação será a voz interior, não a sua, mas aquela de
Maria, sobre o que deve ser feito naquele momento.

Enquanto vocês não tiverem ouvido Maria falar-lhes, continuem a viver sua Vida e
a expandir a Luz.

Informações muito mais precisas como, por exemplo, sair de um lugar, ser-lhes-ão
comunicadas por Maria.

Questão: trata-se então de uma forma de Anúncio individual?

É um Anúncio ao mesmo tempo coletivo e também individual, com especificidades
que são próprias a cada um.

Questão: as crianças que vão nascer estão ainda presas pela matriz?

Elas estão a meio caminho, eu diria.
Elas são muito mais despertas que vocês mesmos quando de sua encarnação.

Elas tem, eu diria, uma espécie de impermeabilidade à influência da matriz.

Questão: mas estão sempre presas dentro?



Quando vocês estão na 3D, estão na matriz, parece-me, em todo caso, aqui.

Questão: como vai acontecer a Translação para as crianças, todos os
pequenos?

Nenhum interesse de responder a isso.
Acontecerá muito naturalmente.

Preocupem-se por vocês e não pelas crianças.
Tudo irá muito bem para eles.

Eles saberão, de maneira natural e espontânea, o que é preciso fazer,
contrariamente a vocês que tem seu mental ainda.

Eles não tem ainda estruturado o mental e são, como disse, impermeáveis à
matriz, portanto, eles saberão pertinentemente o que acontecerá e o que terá que

ser feito naquele momento.

Nós temos mais preocupações com os seres ditos adultos, aqueles que
raciocinam, que estão sempre esquentando a cabeça.

Questão: as mudanças de ciclo como aquelas que se vive já se produzem?

Completamente, todos os 50.000 anos.
A única diferença é que, nos ciclos anteriores, bem, a Luz não tinha podido se

impor. É assim simples.

Podíamos, a cada ciclo de 52.000 anos, manter a Luz, mas jamais impor a Luz.
Impor é um mau termo, mas estabelecer a Luz nesta dimensão.

E, a cada vez, isso disparava para um ciclo.
Quando digo nós, eu não estava ali, eu falo pelos Melquisedeques.

Questão: parece que outros sistemas estelares estivessem envolvidos
também.

Sim, há 81.

Questão: e os ciclos são subrepostos?

Exatamente os mesmos.
As durações não são as mesmas, mas os mesmos cenários se reproduzem a cada

vez.

Questão: essa passagem para a Luz será vivida igualmente pelos 80 outros
sistemas?

Certamente, o processo de liberação da matriz refere-se ao conjunto desses
universos.

Questão: será então simultâneo para todos esses universos?

Não, não simultâneo, mas na mesma sincronicidade de tempo, mesmo assim.
Nós temos o suficiente a fazer aqui.

Portanto, vamos, se quiserem, somos como representantes de comércio.
Nós terminamos um trabalho, e depois vamos iniciar um outro.

Quando eu digo nós, não é necessariamente nós, são as forças da Luz.

Questão: poderá ser dada uma ajuda depois?

Então, lá, caro amigo, vocês serão esperados, alguns de vocês.
Alguns que tem vivido, justamente, a experiência da matriz e vivido nesta matriz o
depertar ao Estado de Ser, serão, obviamente, bem-vindos e, aliás, afetados a

esta liberação em outros universos que devem seguir.



Dado que há um desenrolar, sem entrar em detalhes, um desenrolar da espiral do
tempo que se referia a este fechamento temporal neste universo local e de
universos concernentes que estão nesta parte da galáxia. E nesta galáxia.

Então, obviamente, a influência da Luz, a influência do Sol Central penetra pouco
a pouco, desenrolando-se, o conjunto desses universos.
Por conseguinte, é sincrônico, mas não ao mesmo tempo.

Questão: como se faz a escolha dos Melquisedeques?

Pela Vibração.
Todos os seres despertados que, durante, eu diria, talvez os 5 últimos séculos,

aceitaram se deixar prender pela matriz para liberar um ensinamento e sobretudo
Vibrações.

Esses seres são os que desde muito tempo superaram o nível Vibratório que lhes
permitia escapar da matriz.

É portanto, de algum modo, um sacrifício final.
Mas, depois, eles se juntam diretamente à sua dimensão de origem, mas não
intervêm nas decisões concernentes a esse sistema solar específico como o

fazem os Melquisedeques.

Há portanto, para os seres que nos constituem, vocês conhecem alguns agora, ao
curso de sua última encarnação, uma capacidade que surgiu de dissolver a matriz,

em parte, ou inteiramente, para alguns.

São esses seres que se reencontram nesta venerável Assembléia porque têm
uma experiência, cada um num domínio diferente, específico, do que foi a matriz e
os meios, se querem, que tem que levaram a efeito, neles, para romper algumas

relações da matriz.
Eles têm, portanto, a experiência da encarnação de uma maneira ou de outra.

Questão: quando novo Melquisedeque em potencial « chega » que se
tornam aqueles cujo lugar tomam?

Voltam para seu mundo de evolução.
Eles não estão mais agregados a esse sistema solar.

Questão: o que motiva a partida de um deles, como, por exemplo, Orionis?

Se quiser, é como na Academia Francesa que vocês têm na França.
Não é a morte que faz com que um posto seja liberado, é quando há um recém-

chegado que chegou para transcender alguns limites da matriz, então,
naturalmente, um ancião lhe deixa o lugar.

Deixa-lhe o lugar, aliás, bem de boa vontade.
Não é sempre, como dizer, fácil de se lidar com um bando de crianças, se você vê

o que eu quero dizer.

Questão: que vão se tornar os Elohim que participaram da Criação da
Terra?

Alguns se juntarão, não mais à Ordem dos Melquisedeques sobre esta Terra, mas
prosseguirão a missão de liberação participando de uma outra Ordem de

Melquisedeques, em outros universos.

Outros juntar-se-ão enfim a sua dimensão de origem e, alguns, que não
conseguiram se liberar da matriz, serão obrigados a fazer um pequeno ciclo na 3D

unificada.

Questão: que vai acontecer quando se chegar à 5ª dimensão?



Então, lá, é muito simples: vocês verão.
Não se esqueçam que o trabalho o mais importante é aqui, e agora. E não

amanhã, e não quando estiverem na 5ª.
Porque, como vocês querem Vibratoriamente aceder à 5ª se estão sem parar

projetando sua Consciência sobre o que será esta 5ª ?
É já maravilhoso saber que isso chega, não é ?

Então, reforcem a Vibração em vocês, da Luz, para lhes permitir justamente
aceder a isso.

É como se, vamos tomar um exemplo que é muito simples, imaginem que vocês
estão no segundo e que, sem parar, passam seu tempo a perguntar àquele no

primeiro o que ele aprende no primeiro, e vocês, durante esse tempo, não fazem o
programa do segundo.

E não é assim que vocês vão para o primeiro. É o mesmo princípio.

Questão: os sentimentos de cólera interior podem refletir uma fase de
evolução ou ao contrário uma regressão para a dualidade?

A fase de cólera pode ser assimilada ao Fogo por atrito.
Tudo o que lhes aquece o sangue e não aquece o Coração é um fator de

superação.
Ele atrai sua atenção sobre o que deve ser superado.

Mas, progressivamente e à medida em que vocês descobrirem a Vibração do
Estado de Ser e a Luz Vibral, em vocês, vocês constatarão que a Luz Vibral basta

por si, não tem qualificativo, como dizer, emocional.

Questão: e sobre o que é chamado por vezes de cóleras santas?

É a cólera justificada do Estado de Ser quando o Estado de Ser desce nas
personalidades para agitar um pouco as plumas nos outros.

Questão: o que é um julgamento em relação a uma constatação?

Tudo depende da finalidade.
Se a finalidade de uma constatação é colocar Sombra sobre o que está já na

Sombra, você participa do jogo da Sombra, portanto, você desce no nível
Vibratório.

Tudo depende do refinamento Vibratório do ego.
Quem se expressa? É o ego, a personalidade, ou é o Estado de Ser?

Quando o Estado de Ser se expressa, ele vai por vezes empregar palavras, e
vocês tiveram o exemplo, eu creio, com Sri Aurobindo, por muitas pessoas, que

vai lhes dar a palavra que vai tocar, como vocês dizem, fazer vibrar a corda
sensível da sua harpa.

E, no entanto, ele está no Estado de Ser, obviamente, dado que não está
presente entre vocês em um corpo de carne, mas no canal.

Mas ele participa do Estado de Ser, mesmo se isso os agitar, mas o que está
agitado ?

Não é um julgamento que ele traz, ele os faz vibrar. E por vezes, esta Vibração faz
mal ao ego.

Isso quer dizer que algo transcendeu.

Agora, se vocês fizerem para a Luz, na Vibração da Luz, e o outro se aquece tão
somente em sua negação, você está no julgamento ?

Não, você despertou o Fogo por atrito no outro.
Depois, é preciso que o outro faça seu próprio caminho e estabeleça sua própria



Verdade.
O julgamento é querer categorizar e fechar alguém.

Agora, se você faz vibrar uma corda sensível que desencadeia mesmo a pior das
rebeliões no outro, você tocou algo exato. Todo princípio está aí.

Mas, progressivamente e à medida em que vocês penetrarem na Vibração da Luz
e ela se tornar sua no nível do Estado de Ser, mais vocês irão se desinteressar
por todos esses pequenos jogos de personalidade, mesmo permanecendo no

Estado de Ser, e querendo ajudar uma outra personalidade.

Constatarão, por vocês mesmos, que não têm mais vontade, tanto ao nível da
personalidade como da alma, de entrar nos jogos de desmascaramento ou jogos

por vezes infantis concernences à Verdade do outro.

Porque vocês estão cada um na sua Verdade e no seu lugar.
Mesmo se seu lugar é diferente do outro, ele não é superior, ele não é inferior, ele

é simplesmente um outro lugar.

E em nome de que você quereria que o outro se visse atribuir um lugar que você
quisesse que ele visse, mesmo se você lhe capte na Verdade ?

Deixe o outro livre. Contente-se em vibrar.
Isso não quer dizer desinteressar-se ou estar no não Serviço, bem ao contrário.

É a forma absoluta do Serviço, fazer nascer e crescer a Luz do que você é.
É o melhor Serviço que você poderá prestar a seus irmãos.

Questão: desenvolver sua Luz permite constatar defasagens mas ao
mesmo tempo tomar Consciência de que é apenas uma parte do espelho

de si?

Sé você está centrado em sua Luz, todo papel de salvador desaparece.
Você se imerge em sua Verdade, em sua Luz, e todo o resto se fará naturalmente.
É sempre o mental que quer se apropriar da Luz para querer a todo custo jogar os

salvadores da Humanidade.
Mas isso é uma Ilusão do ego.

Um único Ser foi capaz disso sem estar no ego. Ele se chamava Cristo.
Em resumo, se vocês estiverem centrados no seu Estado de Ser, no seu Coração,

vocês não verão mais, vocês não terão mais discriminação.
Vocês não poderão estar no julgamento, porque vocês verão a perfeição mesmo

na Sombra. E vocês a verão realmente.

Portanto, enquanto você quiser discriminar, você está no mental. E você não está
absolutamente no abandono à Luz. Isso, são reflexos arcaicos de salvadores ou

de pessoas que querem, com uma falsa humildade, acreditarem-se superiores aos
outros.

Questão: quando um julgamento aparece, isso pode ser útil para iluminar
seu próprio caminho?

Mas se se manifesta a você algo que é da Sombra, ou que não é da Luz, isso
quer dizer unicamente que há esta falha em você, e nada mais.

A partir do momento em que você vive a felicidade, o Samadhi, apenas manifestar-
se-á a você o que está em acordo Vibratório com isso.

Quer dizer que tudo o que é do domínio oposto à Luz não pode mesmo aflorar em
sua Consciência.

É uma questão de estabilidade da Vibração, da Luz Vibral em vocês.
O mental procurará até o último momento afastá-los desta Verdade.

Questão: se se traz um julgamento e se dá conta que esse julgamento nos
esclarece em nosso próprio caminho, é certo compartilhar o que



aconteceu com esta pessoa?

Certamente não.
Faça-o no silêncio de seu Coração. Lá situa-se a Verdade.

Você não pode redirecionar uma falta ou um julgamento indo afirmar o inverso.
É sempre um processo do ego.

O verdadeiro perdão está no Coração. Você não tem a agradecer, senão a vocês
mesmos.

É querer a todo custo manter o jogo do ego e da personalidade.

Questão: as pessoas que estão aí, estão por coincidência ou não?

A partir do momento em que você está sob a Inteligência da Luz, ou a caminho
para esta Inteligência da Luz, a coincidência não pode existir.

O que quer que aconteça, não se esqueça que você está ainda num mundo de
ação/reação.

Como poderia haver uma coincidência dentro da ação/reação ? 
Qualquer que seja.

Tudo o que acontece na personalidade, como no Estado de Ser nesta Dimensão,
não pode em nenhum caso ser fruto da coincidência.

Mesmo coisas que vocês diriam que são aleatórias, como os tremores de Terra,
como as doenças, como um sismo, como um vulcão, não são jamais, jamais,

jamais, o fruto da coincidência.

Há sempres uma lógica, mesmo se ela lhes escapa. Esta lógica não tem que ser
descascada ou expressa. Basta vivê-la como uma Verdade, porque ela é Verdade.

A partir desse momento, você sai ainda mais da discriminação e do julgamento,
você se estabelece cada vez mais no seu Estado de Ser. 

E no seu Estado de Ser, absolutamente tudo o que se refere à sua Vida é a Vida,
e na harmonia mais integral.

Não há nada que não seja justo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu lhes desejo bom apetite e lhes digo certamente até breve.

_______________

Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer
o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte:

www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. – http://leiturasdaluz.blogspot.com



Meus filhos bem amados, eu sou Ma Ananda Moyi e eu transmito todo o Amor de uma Mãe a vocês.

Eu venho para situar os processos da Consciência que vivenciam, agora, na Humanidade na qual vocês tomam
parte.

Todas as manifestações Vibratórias e de Consciência vindas do que chamam de Céu, é uma polaridade
essencialmente yang que diz respeito ao próprio Espírito Santo,ou polaridade feminina da Fonte, aquela que

também, em seu movimento de descida em meio à sua Humanidade, é qualificada de yang.

A fecundação da Terra pelo Céu é uma ação em que a polaridade é masculina.

Agora que esta fertilização atinge seu final, a Consciência feminina deve assumir.

Vocês foram fecundados e semeados para reencontrar quem vocês são.

Hoje, a manifestação do que vocês são em meio ao Estado de Ser, é um processo semelhante a um parto.

Assim então, realizar e concluir a história da sua Consciência comum necessita, aí também, desse retorno,
dessa passagem do masculino ao feminino, qualquer que seja o seu sexo.

Como vocês sabem, Maria, com quem convivemos, eu e outras entidades que viveram em um modo feminino
neste planeta, nós compomos, em torno dela, as onze estrelas, as onze estrelas complementares a ela,

devendo atuar de maneira importante nesse parto.

Da mesma forma, sua polaridade feminina deve se expressar, ela também, porque é ela que entrega a sua
Consciência do Estado de Ser e que os libera de um mundo para levá-los ao verdadeiro mundo.

Todo o trabalho de semeadura e de fecundação foi efetuado pelas forças masculinas, mesmo as andróginas,
em seu aspecto yang, relacionado ao Conclave e aos 24 Anciãos.

***
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Hoje, é o surgimento do que necessitei denominar o eterno feminino, o momento do parto, no sentido pleno
do termo, tanto do parto da Terra em sua nova dimensão, como o de vocês, queridos filhos, na nova dimensão

de Vida.

As qualidades empregadas pelo Arcanjo Miguel, pelo Arcanjo Anael, e por alguns membros dos 24 Anciãos,
como a Ética, a Integridade, a Honestidade, a Autenticidade, são de natureza e de polaridade feminina

e yin.

O mecanismo final de reversão, que vai lhes permitir passar da Ilusão para a Verdade, é também um processo
de recebimento e de parto, onde a própria Consciência, descobrindo-se em seu aspecto ilimitado, por meio da

própria Presença do Eu Sou, deverá levar ao surgimento total, em meio ao que vocês são, desta polaridade
feminina.

O caminho da androginia e da reversão da Consciência ocorre em meio ao desabrochar das virtudes e das
qualidades do Amor, no sentido feminino, e não mais masculino.

Passar ‘do ter’ para ‘o ser’, passar da 'aparência’ para a ‘Verdade’, é um ato que coloca em ação o aspecto
feminino da Consciência.

É sobre isso que a intervenção de Maria, e a nossa, suas onze estrelas, tornar-se-á cada vez mais evidente em
meio à sua nova Consciência.

Ao deixar emergir a nova Consciência, a Consciência do Estado de Ser assim denominada em sua
personalidade, todos, sem exceção, irão descobrir parte de sua origem, onde a doçura prevalece sobre o

combate, onde o ser prevalece sobre a aparência, e onde, então, todas as qualidades intrínsecas da
polaridade feminina deverão transparecer e ser.

Isto é certamente uma mudança de paradigma e de funcionamento.

A receptividade feminina se traduz também pela revelação do que, até o presente, era impossível nessa
sociedade falsificada, patriarcal, quais sejam a intuição, a receptividade, a bondade.

Em meio à Consciência comum em que vocês ainda se encontram, vocês deverão ficar atentos a essas
virtudes femininas surgindo em vocês, não para desequilibrá-los, mas, muito pelo contrário, para conferir novo

equilíbrio, feito de doçura, facilidade e Verdade.

Não vejo nisso uma forma de misoginia [desprezo ou aversão às mulheres] às avessas porque, obviamente, a
mulher da Consciência comum, ela também, foi impregnada por esta sociedade patriarcal que, a todo preço,

procurou se afastar de seu papel central e importante, nesta Criação.
***

Hoje, é tempo de deixar nascer e de se expressar, em vocês, tudo o que é de natureza feminina, porque a
construção de um novo mundo nessa nova Consciência far-se-á pelas qualidades de acolhimento e de matriz

original do elemento feminino em vocês, quer sejam um homem ou uma mulher, neste momento.

Em meio às novas densidades de manifestação de sua Consciência que vão chegar, vocês irão constatar que
este aspecto, como dizer, dicotomizado, separado, entre o que é de natureza masculina e feminina, não vai

mais existir realmente, qualquer que seja sua dimensão, como a chamou Miguel de Semente de Estrelas, ou
de sua dimensão de origem.

À medida que deixarem emergir a Consciência do Estado de Ser, vocês irão perceber nos espaços em que
vivem atualmente, o aparecimento desses potenciais femininos, em relação à Mãe Divina, em relação à doçura

da Luz e sua força inabalável, que não se situará nunca no poder, mas exclusivamente no estabelecimento
do Amor.

Definitivamente, isso que faltou na falsificação deste universo pelas entidades masculinas tendo desejado e
pensado criar de forma mais intensa o que havia sido iniciado por Maria, aquela denominada, como vocês o

sabem, IS IS.

Eu manifestei em vida, quando da minha última Vida, todas as virtudes dessa qualidade feminina e,
então, eu encarnei a Mãe Divina.



Vocês também, cada um à sua maneira, vão encarnar esta Mãe Divina, vão encarnar o ideal feminino em meio a
uma nova densidade, mas é também por esta doçura, em meio à densidade em que estão atualmente, que vai

lhes permitir efetuar a transição na doçura e na plenitude da Dimensão Mariana e da Mãe Divina, como
desejam denominá-la.

Ao descobrirem sua filiação nas novas Dimensões (para alguns de vocês, nesta Dimensão), vocês vão se
religar à Maria, ao eterno feminino em vocês, que foi tão oprimido e tão humilhado pela dualidade e pela

competição.

Essa passagem, esse parto, será vivenciado por cada um de vocês, em função de sua capacidade para ter
integrado e desenvolvido esta polaridade feminina.

Quanto mais vocês ajustarem sua Consciência a este aspecto feminino, mais isso lhes será facilitado e
evidenciado.

Nesta sua dimensão de natureza yang, masculina, sempre houve tendência a se opor à feminilidade, porque o
verdadeiro poder Criador está, de fato, em meio ao eterno feminino, e não do masculino, o que sempre foi

negado nesta sociedade em que vivem.

Reencontrar em vocês a dimensão da deusa Mãe, da Criadora, leva-os também a se tornarem
cocriadores e criadores da sua Verdade, e do novo mundo.

Assim como lhes disse os Arcanjos, isto está a caminho, isto é inelutável e inexorável agora, em um período
de tempo terrestre extremamente curto, durante o qual a gestação deve permitir-lhes conduzirem-nos em

segurança e em serenidade em meio à nova dimensão.
***

Nunca esqueçam sua dimensão de Semente de Estrela e jamais esqueçam o princípio e o impulso que os
criaram, que foi o impulso feminino.

Toda a falsificação neste universo tornou-se possível simplesmente porque, a um dado momento, as
entidades, cujo papel era impulsionar a Vida, desejaram criar e substituir a Criadora.

Todo sofrimento, toda miséria e todos os caminhos nesta densidade desde vários ciclos, estão unicamente
ligados a isso, e a nada mais.

Há, portanto, em vocês, em meio a esse corpo em que vivem, a Presença desse erro, quer queiram
ou não.

Ao acolher em vocês a nova Consciência, as diversas radiações denominadas pelo Arcanjo Miguel, isso deve
lhes permitir retificar e manifestar a autenticidade, respeitando o papel do masculino e do feminino.

Várias entidades que procuraram criar no lugar da Criadora, após certo tempo deram-se conta de
que definitivamente, quaisquer que sejam as altas densidades temporais e dimensionais, convinham respeitar

o princípio necessário a toda Criação e a toda manifestação, que é o yin e o yang, se quiserem.

Atualmente, nessa reversão, ou nessa grande alteração de Consciência que vocês vivenciam, isso lhes
parecerá cada vez mais claramente.

Vocês não devem repelir, nem oprimir, todo esse aspecto criativo, esse reequilíbrio à feminilidade, de sua
androginia.

Respeitar o equilíbrio de um e de outro, permite também encontrar a Unidade.

Não respeitá-lo tem sido à história deste planeta desde vários ciclos.

O feminino, a sua parte feminina, é também aceitar, acolher e ser fecundado pela Vibração da
Consciência Original.

***

Hoje, as pessoas que ainda se recusam acolher sua nova Consciência, não dissociada, estão apenas
recusando sua própria feminilidade.



Como sempre lhes foi dito, não devem julgar.

Contentem em manifestar sua nova Consciência, e sua parte feminina.

E esses seres que ainda estão, em algum lugar, se rebelando e aceitando a dualidade, vão terminar também, a
um dado momento, se abrindo a essa Verdade que é Una e Única.

Então, ao deixar emergir a sua parte feminina, vocês poderão acolher, no devido momento, a manifestação
da sua Criadora em seu campo de Consciência.

Maria vem do Céu e Ela não vem sozinha.

Os Arcanjos, assim como os 24 Anciãos, lhes deram todo poder.

Nós, onze estrelas, acompanhamos Maria, damos-lhe apoio, a vitalizamos, para que Ela reencontre o
lugar original que é o Seu em meio à sua Consciência de Estado de Ser despertos, realizados, tendo

recuperado sua faculdade original e unitária.

O Senhor Metatron, assim como é chamado, é o impulso espelhado da Fonte.

Maria sendo o aspecto fecundante, e fecundado.

Portanto, alegórica e concretamente, o Céu deve fecundar a Terra de novo.

Esta fecundação se faz pelo Fogo.

O resultado sendo a água, a água matricial, a água lustral, a água de Vida.

Assim, ao acolher o Fogo em meio à sua Consciência comum, vocês permitem a manifestação da
água de Vida.

Esta alquimia da água e do Fogo, em vocês, é uma realidade em meio mesmo à Criação do Universo.

O Fogo e a água são, de fato, dois aspectos de uma mesma moeda, ou as duas faces se o preferem.

Um não vai sem o outro.

A separação do Fogo e da água, assim como desejado por aqueles denominados Arcontes, chega
ao seu final.

Acolher em vocês o Céu e o Fogo permite-lhes, e irá lhes permitir cada vez mais, deixar se
expressar em vocês a água.

***

Esta reunificação em vocês da água e do Fogo, é, verdadeiramente, no plano Vibratório e da Consciência,
o seu objetivo.

Nesse sentido, nós, as servas de Maria, nós trabalhamos e vamos trabalhar cada vez mais, assim que o
Arcanjo Miguel tiver acabado a desconstrução da Ilusão, em vocês, e neste mundo.

Eis, meus queridos filhos, o que eu desejava situar além do aspecto vibratório que vocês realizam com o bem-
aventurado Um Amigo.

Se houver qualquer dúvida em relação a esse processo, em vocês, e exclusivamente em relação a isso, eu
desejo muito tentar esclarecer de novo, se ainda existir em vocês zonas de Sombra relacionadas a esse

processo.

Estejam certos, entretanto, do nosso Amor indefectível, do nosso indefectível apoio.

Em breve, nós poderemos lhes dizer, nós também, as doze estrelas, ‘bem-vindos’.



***

Pergunta: Os Fogos que sentimos ao nível do sacro, do Coração e da cabeça, são da mesma
Vibração?

As Três Lareiras representam três fogos reunificados.
Cada um desses fogos tem uma origem diferente, uma Fonte diferente, mas os três devendo alquimiar-se para

ser só um.
O Fogo do Coração não é o Fogo do sacro.

O Fogo do Coração é Amor.
O Fogo do éter é diferente, o Fogo da cabeça é diferente, mas o Amor é prioritário e deve se manifestar nas

Três Lareiras.
As percepções Vibratórias podem ser as mesmas, mas, a um dado momento, o conjunto desses fogos tornar-

se-á a água, a água de Vida, o que vocês irão se tornar, vocês mesmos, no momento da realização.
***

Pergunta: Quanto mais aumenta a frequência Vibratória, mais aumenta a Consciência?

Em meio à nova Dimensão, totalmente.
Este não era o caso na Dimensão falsificada, pois tudo foi feito para separar a Consciência da Vibração,

substituída, nesse sentido, por uma ferramenta denominada mental.
***

Pergunta: Os processos que vivenciamos consistem em aumentar a frequência Vibratória da
mesma forma que difundir essa frequência Vibratória por todo o corpo?

Isso ocorre espontaneamente, não é um ato de vontade.
***

Pergunta: O Fogo do Coração pode ser suficiente para ir até a mudança para o Estado de Ser?

Qual é o sentido desta pergunta?
Isso subentende que não seria suficiente.

O que quer dizer?
O aspecto fecundante é o Fogo.

Aceitar o Fogo, e viver o Fogo, consiste em ir para este despertar do Estado de Ser.
Nada mais é necessário.

***

Pergunta: Sentir a inversão dos eixos horizontal e vertical faz parte do processo?

Sim, há Três Lareiras.
Há então três inversões, alto / baixo, esquerda / direita, e, sobretudo, a mais importante, de dentro para fora, ou

Interior / exterior.
O momento em que a Consciência aceita deixar desaparecer a Ilusão é o momento em que vocês percebem

que não há nada no Interior, nem há nada no exterior, e que tudo já está aí.
***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre a passagem do Fogo para a Água?

Meu filho, é exatamente isso que eu disse, nada mais há a dizer.
No momento do último basculamento, quando houver dissolução desta Dimensão de Consciência em que

estão, o Fogo tornar-se-á água lustral ou água de batismo.
A água lustral é a água do batismo, a água do Alto.

Vocês têm duas águas: as águas do Baixo e as águas do Alto.



Isso foi perfeitamente vivenciado pela Vibração, na linguagem matricial sagrada e na sílaba Una.
As águas do Alto, as águas lustrais, são as águas do Mistério, desconhecidas nesta sua Dimensão.

As águas do Baixo são as águas da manifestação da matriz que foi separada das águas do Mistério, do
aspecto criativo e Criador de Maria.

Portanto, o deslocamento final correspondente à passagem Fogo / Água, é a compreensão e a vivência, em
meio à Consciência, de que a água está em Fogo se tornando e que o Fogo está em Água se tornando.

A alquimia da água e do Fogo permite reunir-se com a Unidade.
***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus queridos filhos, recebam a Graça e as minhas bênçãos.
Que a Luz guie os seus passos.

Que a sinceridade seja o seu caminho.
Realizem o que vocês são, com todo nosso Amor.

******
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Questão: tenho sensações de queimações, de compressões, no nível do Coração, igualmente
formigamentos, como se todas as células picotassem ou vibrassem.

Bem amada, bem-vinda ao Estado de Ser.
As manifestações sentidas correspondem inteiramente ao que havia sido anunciado, há mais de um ano, pelo

Arcanjo Miguel, quando dos Casamentos Celestes.
As sensações de compressões, de Vibrações, de rotações no peito correspondem, seguramente, à ativação

do processo de Estado de Ser, chamado de Coroa Radiante do Coração.
Na sequência efetivamente há percepção dessas Vibrações e de formigamentos extremamente rápidos,

percorrendo o corpo.
Eles assinalam o recebimento do Fogo do Éter nas estruturas.

Alguns de vocês já o viveram desde o mês de agosto do ano passado, mas apenas agora esse processo é
acessível ao conjunto da Humanidade.

***

Questão: por que, desde algum tempo, não me sinto mais conectada com vocês, como antes?

Bem amada, é necessário também, em suas estruturas, dar lugar a outros contatos e outras Consciências.
Há, verdadeiramente, transformações que estão em curso em meio mesmo aos seus meios de contatos

chamados de Antakarana.
Dentro deste Antakarana, é preciso por vezes dar lugar a outras funções, a outras entidades, a outros contatos

Vibratórios.
Entretanto, a minha Presença e a Presença de outros Arcanjos, nas suas estruturas, permite a elevação

Vibratória.
Esta elevação Vibratória deve também, de vez em quando, dar lugar a reajustes em que há efetivamente,

talvez, sensação de desaparecimento.
Mas no Estado de Ser jamais haverá desaparecimento.

***

Questão: você havia dito que, se somos confrontados a uma situação difícil, isso demonstra a
existência de uma falha em si e, além disso, que seria preciso ir para a facilidade. Como, então,

superar as falhas?

A superação das falhas corresponde ao estado de Estado de Ser.
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Na Consciência Unificada, as falhas desaparecem, elas são transcendidas.
Naquele momento, a relação pode mudar.

Mas é também necessário compreender que em meio ao que vocês vivem uns e outros, atualmente, quaisquer
que sejam as relações, algumas são levadas a se transformar e outras são levadas a desaparecer.

Isso é inevitável.
Há realmente interpenetração.

Há também, em alguns casos, separação de caminho.
Isso se refere tanto aos planos profissionais como aos planos afetivos.

Isso se refere tanto à sua ascendência como à sua descendência.
É preciso aceitar que cada ser humano tenha seu caminho e esse caminho não é necessariamente o seu.

***

Questão: meu pequeno filho sofre, porque confrontado com pais que não o compreendem.

Bem amada, nesse caso, é efetivamente inconcebível que o filho deixe seus pais.
Você está bem de acordo.
Entretanto, como ajudar?

Em meio a esses atritos existentes nas relações interpessoais, há, ainda, hoje, oportunidade de crescer.
O que é visto com o olhar separado da Consciência dissociada, é sofrimento.

Mas nos espaços do Estado de Ser, há, aqui, fator de superação.
Esta criança certamente não escolheu por acaso tal meio.

Esta criança encontra-se nesse meio porque deve trazer algo para esse meio.
Lembrem-se de que, frequentemente, não são os pais os educadores, mas os filhos, com relação à Unidade.

***

Questão: ouço sons nos ouvidos desde muito tempo, mas o som SI está presente?

Bem amado, a manifestação do contato com a alma e com o Espírito é chamado de som da alma.
Esse som da alma evoca sete sonoridades diferentes, desenvolvendo-se e manifestando-se em função de

estados de Consciência, mas também de períodos vividos nesta Humanidade.

Assim, o som SI, assim, o silêncio, são etapas vividas por todos aqueles que ouvem esses sons
correspondentes às diferentes sonoridades da alma e do Espírito.

Hoje, vocês ouvem também o som da Fonte.
Esse som se modula, atualmente.

Como alguns de vocês o observaram, ele se amplifica em períodos anteriores às luas cheias, o que é
exatamente nesse momento.

Em meio a esse som, existe efetivamente o som SI, neste momento.

***

Questão: como superar os bloqueios que aparecem na minha vida?

Bem amada, a hora será cada vez menos para a identificação da causa dos bloqueios, porque, em última
análise, o conjunto dos bloqueios vividos nesta Dimensão resulta, no final, da própria existência desta

Dimensão.

Assim, mais do que nunca, a frase pronunciada por CRISTO quando da sua encarnação: «procurai o Reino dos
Céus e o resto lhes será acrescentado» os convida, de maneira intensa, para ir ao essencial.

O essencial não é identificar os bloqueios, especialmente hoje.
O essencial é se focar, ao nível da Consciência, no Estado de Ser e na Unidade.

Obviamente, todos vocês não vivem as mesmas etapas, seja no nível da Coroa Radiante do Coração ou ainda
da própria percepção do Triângulo Sagrado inferior (no nível do sacro).

Entretanto, aproveitem os períodos e os momentos em que percebem as Vibrações, ouçam os sons ou
percebam algum calor ou algum Fogo que existe em vocês para alinharem-se, nesses momentos porque,

lembrem-se, isso faz parte do abandono à Luz, assim como o defini há quase um ano.



Neste abandono à Luz, nesta confiança na Luz, haverá cura.
Nenhum obstáculo pode haver diante da Luz.

O problema é realmente confiar e abandonar-se a esta Luz e a esta Inteligência.

***

Questão: hoje, sinto apenas a dor no corpo, sem mais perspectiva no meu caminho.

Bem amada, a dor efetivamente é um véu.
A dor é a ocupação da Consciência com outra coisa do que a Luz.

Entretanto, assim como disse o Arcanjo Miguel, assim como eu repeti também várias vezes, cada um vai a seu
ritmo, e alguns de vocês experimentam formas específicas de dores.

Em meio mesmo a esta dor, um dia, a Luz vai nascer.
A partir do momento em que a recepção da Luz se tornar real, há períodos que lhes são propostos em que a

própria dor, qualquer que seja a sua intensidade, pode soltar-se em relação à sua Consciência, permitindo-lhes
viver, em meio a alguns períodos, o acesso a este estado Unificado.

Dessa maneira, então, é preciso, bem amada, aproveitar os momentos em que as efusões oferecidas, por
nós mesmos e pelo conjunto dos 24 Anciões, ocorrem mais intensamente, a fim de permitir-lhe alinhar-se a

isso.
Há também processos que nos permitem, a nós, Arcanjos, penetrar no conjunto das suas estruturas.

Esse processo foi chamado de Radiância Arcangélica.
O seu objetivo não é propor aliviarem-se, mas é o próprio alívio em meio a esta Radiância.

***

Questão: é normal, durante o protocolo de superação da dualidade, ter a sensação de que o corpo
está como ‘picado de agulhas’?

Bem amada, o fato de ser ‘picada de agulhas’, assim como diz, corresponde à emergência da Luz na sua
estrutura de personalidade.

O corpo de Estado de Ser é um Fogo.
O corpo de Estado de Ser é o Fogo do Espírito que se manifesta em você, assim como foi vivido pelas línguas

de Fogo pelos apóstolos.
É efetivamente um Fogo picotando e devorando que corresponde à captação dos seus próprios raios gama.

***

Questão: quando invoco as chaves Metatrônicas, tenho sensações esquisitas nos dedos. 

Bem amada, as chaves Metatrônicas representam as cinco sílabas correspondentes à língua matricial original
[OD-ER-IM-IS-AL].

Obviamente, alguns de vocês vão captar a Essência e a Vibração.
O fato de captá-la nas mãos, ou no Coração, corresponde exatamente ao mesmo processo.

Não há anomalia aí.
Há, talvez, em alguns casos, fenômenos de atritos resultantes da interação da língua matricial e da sua

penetração nas suas estruturas com a sua própria personalidade, mas, mais frequentemente, nenhuma dessas
manifestações é anormal em si, mas reflete, bem mais, a evolução da Consciência para a sua Unificação.

O corpo se manifesta a seu modo.

***

Questão: por que podemos sentir uma grande fadiga depois das sessões de meditação?

Bem amada, há alguns seres que vivem períodos de reajustamentos, depois dos períodos de meditação.
O objetivo da meditação não é fatigar.

O objetivo da meditação é buscar a Alegria, a expansão interior, mas existem, em alguns casos, reajustamentos
preliminares.

Esses reajustamentos preliminares podem ser sentidos, por vezes, como dores ou grande lassidão.



Isso reflete, efetivamente, um impacto muito forte do corpo de Estado de Ser na estrutura da personalidade.
Não é preciso nem se inquietar, nem se alterar, eu diria.

Basta, para isso, deixar agir o que trabalha em você depois dos períodos de recepção dessas energias.

***

Questão: os zumbidos, no ouvido esquerdo, poderiam ser sons provenientes da Unidade?

Bem amada, muitos seres humanos sobre este planeta sentem zumbidos.
Existem, e disso eu estou consciente, zumbidos ligados à sua situação nesta dualidade.

Mas é preciso bem compreender que as primeiras irradiações do Espírito Santo atingiram este planeta, desde
quase trinta anos, desde vinte e seis anos, exatamente.

Ora, muitos seres começaram a perceber esses zumbidos desde esta época.
Eles traduzem a influência crescente do Espírito Santo nesta dimensão.

Obviamente, o que você ouve não é um zumbido, mas o som da sua própria alma.

***

Questão: desde que estou aqui, sinto uma grande Alegria, como se fosse festa, no Interior.

Acontece que o Fogo do Coração, penetrando a Coroa Radiante do Coração, assim como foi nomeado pelo
Arcanjo Miguel, pode tomar, para cada um de vocês, manifestações muito diferentes.

Mas, entretanto, todos vocês percebem, seja o aspecto compressivo (nas primeiras fases de abertura), seja
este aspecto de dilatação, ou, eventualmente, para os mais avançados de vocês, a própria percepção de uma

morte iminente chamada, pelo bem amado Sri Aurobindo, de switch da Consciência, que permite passar
inteiramente no Estado de Ser.

Isso corresponde ao que é chamado de Samadhi.
Esse Samadhi, como o som da alma, possui sete oitavas diferentes, sete sons diferentes e sete formas

diferentes.
O momento da passagem do que é chamado de personalidade no Estado de Ser, o switch da Consciência,
acompanha-se de uma Vibração intensa, de um Fogo intenso que existe no nível do Coração e que permite,

naquele momento, passar a totalidade da Consciência nas esferas do Estado de Ser, chamado de Maha
Samadhi.

***

Questão: o mês de agosto de 2010 corre o risco ainda de ver eventos climáticos específicos?

Bem amada, os eventos climáticos vocês já vivem.
Eles estão aí.

Entretanto, jamais, em sua mídia oficial, vocês terão informações sobre o que acontece.

O Fogo do Éter, assim iniciado por nós mesmos, os Arcanjos, a partir de 17 de março, refletiu-se pelo
despertar dos vulcões situados muito próximos da coroa polar norte.

Entretanto, vocês jamais irão ouvir falar disso.

Assim, existem manifestações climáticas chamadas de Fogo do Éter (como, por exemplo, o granizo)
ocorrendo em lugares do mundo, atualmente, de modo extremamente intenso.

Vocês entraram em cheio no processo de perturbações climáticas.
Entretanto, e como sabem, no país onde vivem, vocês serão protegidos até certo ponto.

O único elemento que será suscetível de afetá-los, nesse país (França), e vocês já viveram isso, são as
rajadas de ar extremamente violentas.

As perturbações climáticas assim nomeadas são a manifestação do que vocês vivem no seu ser
Interior: estabelecimento do Fogo Interior, despertar do Fogo Interior, Fogo do Éter e, enfim, Fogo da Terra,

que será iniciado a partir de 17 de abril.

Assim, eu os lembro de que, durante o período no qual vocês irão chegar, chamado de verão do seu ano 2010
(inverno, no hemisfério Sul), há efetivamente uma série de configurações ligadas ao seu próprio sistema solar,
chamada de astrologia, que virão amplificar de maneira extremamente ampla o que vocês começam a viver.



***

Questão: o estado de centralização pessoal pode ter um impacto sobre o lugar da Vida?

Obviamente, bem amada.
Progressivamente e à medida que você se alinhar consigo mesma e penetrar o seu Fogo do Éter, o seu

próprio Fogo de Estado de Ser, obviamente, os seres que a rodeiam vão perceber, e de maneira nem sempre
agradável, esse Fogo, tanto mais que eles mesmos serão afastados por esse Fogo do Éter.

Eles irão manifestar então certa agitação, certa raiva que poderá ser chamada, nesse caso, de fogo por atrito.

***

Questão: essa centralização tem igual impacto sobre as perturbações climáticas?

Obviamente.
O Arcanjo Miguel os chamou de Ancoradores da Luz e, em seguida, lembrem-se, de Semeadores da Luz.

É exatamente o que vocês fazem.
Progressivamente e à medida que vocês ancorarem o Fogo em vocês (e o Fogo do Éter, em especial, no

nível de seu sacro), progressivamente, vocês irão constatar o despertar de vulcões da Terra.
Há analogia total e sincronia total entre o que é Interior e o que é exterior.

Esta sincronia não está mais deslocada no tempo.
Ela será cada vez mais direta, assim como irão constatá-lo.

***

Questão: como tomar da melhor forma possível as decisões necessárias?

Bem amada, aí, a única decisão deve ser tomada pelo Fogo do Coração.
Coloque-se frente a esta noção de dualidade: prosseguir ou parar.

E coloque a questão: se eu prossigo? 
Mas, antes de colocar a questão, coloque-se na Vibração do Coração e sinta a resposta.

Em um caso, haverá aceleração e, no outro, haverá desaparecimento do Fogo do Coração.
A resposta está aí.

***

Questão: por que nos sentimos atraído por tal ou tal estrela?

Bem amada, muitas Sementes de estrelas, evidentemente, assim como dizia CRISTO, não são deste mundo,
mas estão sobre este mundo.

Vocês têm, todos vocês, certo número de linhagens espirituais.
Essas linhagens espirituais estão talvez ligadas a seres que estiveram encarnados sobre esta Terra, mas

são, antes de tudo, originários da sua filiação estelar.

Nessas filiações estelares, algumas estão em ressonância com vocês.
Para alguns isso será Sirius, para outros, Aldebaran, para outros, Cassiopeia, ou para outros, Altair, ou

ainda outros.
Obviamente, essas ressonâncias são reais.

Elas correspondem a uma forma de atração, mas são também um dos seus Quatro Pilares, existentes em
meio às suas linhagens espirituais.

Conforme foi dito várias vezes, não me compete revelar-lhes as suas linhagens espirituais, mas eu apenas
posso confirmar o ‘princípio de atração e de ressonância’ manifestando-se, também, nesse nível.

Assim como vocês são constituídos de Quatro elementos, do mesmo modo, vocês estão ligados aos
Quatro Viventes, aos Quatro Hayoth Ha Kodesh, do mesmo modo vocês estão ligados a Quatro linhagens

espirituais.

************
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Mensagem de 27 de março de 2010 (publicada em 7 de maio)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros Amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e devo dizer, mesmo, de encontrá-los, porque há alguns entre
vocês de quem nunca vi os casulos de Luz.

Então, fiel a meu hábito, vamos, se quiserem, entrar imediatamente ao centro da questão.

Então, para aqueles que não me conhecem, tento sempre ser o mais pedagógico possível e intervenho sempre entre vocês tentando
responder às questões, sabendo pertinentemente que muitos Seres Humanos vão se reencontrar através das questões que vocês
colocam.

Então, eu lhes transmito todas minhas saudações, toda minha fraternidade e, certamente, os escuto.

Questão: vivo zumbido no ouvido no sofrimento e no embaraço. Por que?

Então, tenho a dizer que os zumbidos nos ouvidos chamados os cantos da alma (o que chamamos Nada) fazem parte do Sidhis, ou
seja, dos poderes da Alma, existente agora, nesta Terra, independentemente de todo problema médico, desde quase trinta anos.

Há muitos Seres Humanos que são extremamente embaraçados por esse processo Vibratório e que não sabem sempre do que se
trata.

Agora, não é porque vocês sabem do que se trata que seja sempre agradável de ouvir.
Por vezes isso se modula e é preciso compreender que o modo de diferenciar o zumbido médico do que está ligado a um processo
Vibratório de ativação é, antes de tudo, a modulação desse som em função de circunstâncias extremamente precisas.

Esse som, se está ligado ao som da alma, aumenta durante a meditação.
Aumenta também, de maneira geral, para aqueles que são observadores e que tem esta ativação, nos dias que precedem as luas
cheias, mas também, em algumas festas Vibratórias específicas.
Então, há uma modificação, propriamente falando, desse som.
Quando isso torna-se complexo é que há Seres Humanos que tem ao mesmo tempo um e outro.
Então, o problema é que, enquanto vocês não chegam, como dizer, a se imergirem (e é um termo que me parece propício para
compreender) ao fundo do som, nesse som, vocês o viverão como um processo externo que pode por ser por vezes extremamente
embaraçoso.
Mas não há qualquer meio, se querem, de parar isso.
Há ainda, atualmente, muitos Seres Humanos que percebem esses zumbidos nos ouvidos e que não estão de forma alguma a par de
que está ligado à ativação da Alma, do Espírito, na personalidade.
Portanto, mais vocês vão meditar, mais vocês vão subir em Vibração, mais o som vai tornar-se agudo e mais vai incomodá-los, se há,
ao mesmo tempo, um processo que está ligado a um verdadeiro problema médico.

Não há qualquer meio de fazer desaparecer esse som, dado que ele traduz a comunicação da personalidade inferior com a alma e
depois com o Espírito.
Ele está ligado à ativação do que chamamos a lâmpada da clariaudiência, ou o Chifre Celeste, se preferem.

Agora, eu reconheço que alguns ouvidos muito sensíveis, em particular os ouvidos que vocês chamam absolutos, ou ouvidos musicais,
podem ser incomodados mesmo por esse som, mesmo se está ligado à Presença do Espírito.
Mas não se esqueçam que há os que tem isso, desde 25 a 30 anos (aqueles primeiros que se abriram ao Espírito Santo) e que,
frequentemente, há uma superposição de bandas de frequência.
Devido ao fato de que esse som é muito agudo, ele virá por vezes, mesmo, a cobrir a voz humana que está na mesma gama de
frequências, dando uma dificuldade de percepção e não por uma surdez real. 

Questão: poderia nos preconizar ferramentas de proteção?

Mas hoje, sobretudo agora, querer se proteger não quer dizer mais nada.
Proteger-se de que? Porque se você se protege, você tem a impressão de estar melhor, isso parece lógico, não é?
Mas vocês se colocam a si mesmos sob a influência da lei da ação/reação e, em algum lugar, há uma relutância com relação à
Unidade.

Em minha vida, eu frequentemente insisti na proteção, no fato de prestar atenção mas isso, hoje, não é mais válido.
Vocês estão em tempos extremamente diferentes, que demandam de vocês algo novo.
Os Arcanjos insistiram nisso, com relação à Luz, com relação ao abandono, com relação a deixar fazer a Luz em vocês porque, assim
que vocês queiram entrar nos sistemas de proteção, se vocês são confrontados ao que chamam energias negativas, quer dizer que,
necessariamente, há em vocês uma ressonância com relação a isso.
Era lógico, nos tempos antigos, para superar essas insuficiências.
Hoje, há a possibilidade, pela Vibração, pela Luz, pelo acolhimento das Energias, estar insensível a tudo isso.

Então, cabe a vocês escolherem o que querem fazer.

O.M. AÏVANHOV – 27 de março de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Questão: os Melquisedeques eram chamados anteriormente Padres Reis? São eles que estão na origem do ritual do Pão e
do Vinho?

Então, isso é completamente verdadeiro.
Mas a Ordem dos Melquisedeques existia antes do episódio bíblico dos Melquisedeques, certamente.
Porque é uma Ordem que foi iniciada quando da criação da Atlântida, por Orionis pessoalmente.
É uma Ordem que permitiu manter a Luz e a filiação da Luz Vibral nesse mundo falsificado.
Se isso não tivesse acontecido, vocês teriam sido dominados definitivamente nas Dimensões inferiores.
Portanto, a Ordem dos Melquisedeques tem um papel importante.
Nós somos, de algum modo, os Antigos.
Agora, é preciso diferenciar a Ordem dos Melquisedeques daquele que foi chamado Melquisedeque, chamado o Ancião dos Dias, não
é ?, que tem um papel histórico efetivamente ao nível do cesto, ao nível do pão e do vinho.

Mas isso, é uma outra história.

A Ordem dos Melquisedeques, da qual somos parte, é uma Ordem específica que vigia e que ajusta a Luz Vibral neste planeta, entre
outros.

Questão: qual é o papel dos minerais?

Os minerais, os cristais, são os pilares Vibratórios, também, a seu modo.
É preciso bem compreender que os cristais não são tão velhos como este planeta.
Eles começaram a se formar aos poucos numa escala de tempo de 20 milhões de anos.
Os cristais, se querem, isso vai lhes parecer como a história da galinha: quem apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? 
Para os cristais, é exatamente a mesma coisa. 
E por que?
Porque, para que um Cristal nasça, é preciso que haja uma matriz cristalina preexistente que forneça o modelo de cristalização.
Sim, mas então, como formou-se o primeiro Cristal?
Bem, é muito simples. Ele foi trazido há mais de 20 milhões de anos em tempo linear Terrestre pelas Entidades de Sirius chamadas os
Grandes Golfinhos com pele revestida que vinham da 18ª Dimensão e que semearem os cristais sobre a Terra, permitindo, se querem,
colocar em acordo o núcleo Cristalino Terrestre com as leis que regem a evolução das matrizes cristalinas.

Eu não falo da matriz falsificada, certamente, mas de matrizes cristalinas originais que estão ligadas, em grande parte, a Sirius e a
Sirius B.

Questão: como superar o medo quando sente-se Presenças?

Evidentemente, processos, nos seus casulos de Luz, estão ligados a feridas antigas relacionadas com o que chamaria o medo da
intrusão.
Ora, as Entidades de Luz que chegam, revelam em você essas feridas antigas.
Está ligado, de maneira geral, ao ser humano, ao que chamamos os territórios.
Vocês sabem que o ser humano, nesta Ilusão, foi obrigado a se construir de proteções.
Então, as proteções, independentemente do corpo físico, é construir territórios.
Territórios ao nível da cabeça, mas também territórios como o lugar onde vocês vivem: proteger-se do ambiente, do exterior, como
dizem.
Então, a solução, a seu nível, está também aí.
Eu não disse com isso que é preciso ir olhar de onde vem esta perda de integridade do território que você sente por momentos e que
faz vacilar seu eixo energético e seus casulos de Luz.
Isso quer dizer simplesmente que é preciso não escavar, ainda uma vez, mas superar esta noção de território.
Como é que se supera a noção de território?
Aceitando o Ilimitado.
Não é uma palavra, assim, que emprego.
Aceitar o Ilimitado é também aceitar perder um certo limite com relação ao que faz até aqui sua Vida.
Aceitar deixar cair os limites, isso permite descobrir e aceitar, também, as manifestações do Ilimitado e, contrariamente ao que se
pensa, encontrar uma estabilidade nos casulos de Luz.

Questão: ajudar as pessoas por um acompanhamento artístico pode ser uma forma de terapia?

Hoje, cada vez mais.
Que a criatividade passe pela criação, pelas cores, pela escultura, pela escrita, o canto, pela palavra, pela expressão do corpo, tudo o
que é manifestação da criatividade artística, sob uma forma ou outra, ativa o chacra da garganta e o chacra do Coração e favorece a
integração da Luz ao nível do Coração.
É assim tão simples.

Questão: por que entrar em períodos de sono cada vez mais frequentemente e por mais tempo?

Então, se isso não se chama a doença do sono (porque isso existe), se você não foi atingido por uma doença exótica, o mais frequente
é uma pessoa, que está em período talvez de integração máxima de Energias, que prepara um processo específico.

Vocês sabem, nas diferentes mensagens ou diferentes informações, é referido um processo energético que é chamado estasis.
O estasis é o que?
É o momento em que algumas almas serão colocadas em estado de letargia para poderem viver os processos de Translação
Dimensional.
Portanto, se você tem sono, durma.

Questão: como uma pessoa que está em contato com os jovens, pode acompanhá-los o melhor possível?

Ela também deve desenvolver a atividade artística.
Porque compreenderá muito melhor o que os jovens querem manifestar hoje, que é seu potencial Divino de Soberania integral.
E a Soberania integral, quando se é criança, é completamente lógica (do ponto de vista da Consciência de uma criança soberana
integral que percebe essas Dimensões e que não tem ainda a bagagem de palavras, conceitos para expressá-la) que ela se faça na



integral que percebe essas Dimensões e que não tem ainda a bagagem de palavras, conceitos para expressá-la) que ela se faça na
rebelião a tudo o que é autoridade externa.

Portanto, qualquer um que é levado a se ocupar de crianças deve favorecer nelas a expressão da criatividade artística, que é de algum
modo a expressão de sua Soberania.

Questão: como estar certo que se faz uma boa escolha?

Há um único modo de saber se você faz a boa escolha, é a Vibração do Coração. E nenhum outro.
Porque, o tempo em que você permanece no estágio do mental, o que vai lhe parecer um impulso da alma pode, no dia seguinte,
parecer-lhe como um impulso do ego.
Apenas o Coração conhece a resposta, ou seja, a Vibração do Coração. 
Mas lembre-se mesmo assim que o primeiro impulso, exatamente o primeiro, é o mais frequente o impulso da Alma, enquanto que o
segundo impulso, que é contrário ao primeiro, é, o mais frequente, o impulso do mental.
Não se esqueça que o mental tem horror à mudança.
E, obviamente, assim que ele tem um impulso da alma que convida à mudança, você tem a reação contrária do mental que vai fazer-lhe
resistir à mudança e que vai dizer-lhe que é uma má escolha.

Questão: existem más escolhas?

Não. Existem experiências de escolhas.
Tudo depende do ponto de vista em que você se coloca.

Questão: depois de 17 de maio, a taxa Vibratória do planeta vai continuar a subir?

Vai continuar a subir.
Já há níveis Vibratórios, esses dias, que jamais foram atingidos no planeta, o que explica o aumento de Vibrações, o aumento de
circuitos Vibratórios nos corpos, o aumento de zumbidos e o aumento de vulcões e, também, muitas outras manifestações dos
elementos sobre o planeta.
Isso vai continuar a subir. É inegável, inexorável.
Não haverá mais, de nenhum modo, adiamento.
Agora, é a ascensão direta.
Não disse a Ascensão na 5ª Dimensão. Eu falo da Ascensão Vibratória.
Ela está cada vez mais intensa e tornar-se-á cada vez mais intensa, obrigando-os, para alguns, a deixar hábitos, comportamentos,
pessoas, situações.
Alguns deverão demonstrar ajustamentos importantes.
Mas, ao final, está a recompensa, ou seja, o retorno à Unidade.

Questão: as Embarcações de Luz vão em breve aparecer em massa?

Então, elas não podem aparecer em massa.
Se aparecessem em massa, a Terra explodiria, mesmo no estado atual de Vibrações.
Devemos ajustar, assim como sabem, é nosso papel, as Vibrações ao mais exato que existe na humanidade da Terra e humanos com
relação à onda de Luz Galáctica.

Agora que liberamos o conjunto de corpos de Existência que estavam fechados no sol, há um problema importante – que não é um
problema mas que é um problema de adequação se preferem – entre a intensidade da Luz e a intensidade de sua resposta.
Não aqueles que já despertaram o corpo de Existência, mas todos os outros.
Eles são muitos, assim mesmo, não é?
Nós esperamos sempre, a cada minuto, levar o mais possível de seres em sua Dimensão eterna.

Não temos mais perguntas, agradecemos.
Então, caros Amigos, estou extremamente contente por compartilhar tudo isso com vocês.
Eu lhes transmito agora todo meu Amor, minhas saudações as mais fraternas e lhes digo até muito breve. Portem-se bem.

Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. – http://leiturasdaluz.blogspot.com



 ~ Dinâmica da CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é Sri Aurobindo.

Caros irmãos e irmãs nesta Humanidade, eu lhes transmito todo o meu Amor e toda a minha fraternidade.
Venho a vocês para tentar trazer um esclarecimento suplementar sobre os processos dinâmicos da

Consciência que a Humanidade vive nesse momento em suas estruturas, nos momentos de alinhamento que
acompanharei com vocês hoje.

É viver certo número de transformações que os conduz a um alargamento, a percepções novas.
A Consciência fragmentária que era o lote da Humanidade começa sua reunificação.

O Estado de Ser, este estado de Consciência tão particular que, em minha vida, pude aproximá-lo, descrever,
em suas manifestações, hoje, está à porta de vocês todos.

Esta Consciência nova (que é, de fato, sua Consciência que estava sufocada em sua personalidade), hoje,
aparece; para a maior parte de vocês, em suas manifestações Vibratórias, em suas manifestações Luminosas,

e nas mudanças que vivem.
Um mundo novo está a ponto de aparecer.

Um mundo novo ao qual vocês são convidados.
Viver o novo é também viver o momento.

Não é mais colorir o momento que vivem pelos apegos de seu passado, pelos sofrimentos oriundos de suas
experiências.

É aceitar acolher, em seu seio, esta Alegria nova, que substituirá definitivamente suas oscilações de humor,
suas oscilações da dor ao prazer, lote da Humanidade.

Vocês são convidados, todos, sem exceções, a viver o novo.
Viver o novo é também deixar se afastar de Si tudo o que, justamente, não é o Si.

O conjunto de crenças que guiou seus passos, até o presente, não faz parte de seu presente.
Vocês passam da crença à experiência, da Ilusão para a Verdade, como disse em minha vida: do mental ao

Supra Mental, da Consciência comum à Supra Consciência, de uma Consciência limitada, fragmentada,
parcelada, para uma Consciência total.

Essas Núpcias, inicializadas no plano Celeste, vivem-se doravante, desde agora, no plano Terrestre.
Os mundos falsificados se dissolvem sob seus olhos, e desaparecerão sob seus olhos.

***

Onde vocês levarem sua Consciência e sua atenção, lá vocês serão levados.
O ‘princípio de ressonância’ os conduzirá, pela Vibração, lá onde desejam ir, não por um desejo pessoal ou da

personalidade, mas pelo desejo de sua própria Vibração.
Em suas peregrinações, a hora é única, porque esta hora assinala o final dos mundos da aparência e do

aparato para o nascimento, a emergência e a estabilização dos mundos do Ser, mundo da Verdade, mundo da
Alegria, mundo em que não há mais lugar para o sofrimento.

SRI AUROBINDO – 27 de março de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-7u_Lhs_xlG0/UWv-m45gcuI/AAAAAAAAAf0/0YudzeAZYOs/s1600/sriaurobindo2.jpg


Um sopro novo varre a Terra.
Alguns de vocês o vivem, outros o pressentem, outros ainda o esperam.

Não existem almas humanas em encarnação que não estejam convidadas a viver isso.
Não existem obstáculos, ou oposição que possa impedir isso.

Vocês são, vocês mesmos, seu próprio motor para este estado novo, para esta Consciência nova.
A Onda Galáctica, a Irradiação da Fonte, a Irradiação do Espírito Santo, a Irradiação ou Radiação do

Ultravioleta são, doravante, reunificados e chegam em conjunto e em ressonância perfeita nas terras do planeta
e muito em breve sobre esta Terra, em sua densidade a mais evidente a seus olhos.

Vocês estão no caminho para o novo, vocês estão no caminho para a alegria, mas lhes é preciso deixar tudo o
que não é este entusiasmo, tudo o que não é esta Alegria e esta leveza.

***

Muito em breve, dois mundos vão se separar: o mundo do pesado e o mundo do leve.
O mundo do pesado é o peso do passado, o peso das ilusões, das crenças.

O mundo do leve é a espontaneidade, ainda uma vez, a Alegria, o que os eleva e os transporta.
Vocês transportam no instante, mesmo nesse corpo pesado e denso, para espaços etéreos e Unificados.

O Fogo é o agente.
Esse fogo que foi seguidamente demonizado pelas religiões, esse Fogo que foi apreciado em seu justo valor

pelos povos tradicionais e as diferentes cerimônias ligadas ao Fogo.
Hoje, vocês são batizados no Espírito e pelo Fogo.

Vocês são chamados a viver uma nova eucaristia, antes de tudo, e inicialmente com vocês mesmos, no que
vocês são de toda Eternidade, para além do que a matriz quis fazê-los crer, para além das limitações inerentes

a Deus e ao diabo, que os enganou.
Neste espaço de sua consciência, vocês descobrirão por vocês mesmos que não há outra Divindade além da

sua, que não há outra Fonte além da sua, que nada há fora de vocês, que vocês são a Totalidade.
Descobrindo os espaços ilimitados de sua Consciência, vocês se aperceberão de que o mundo no qual

andaram e experimentaram é apenas uma projeção do pensamento preso por uma matriz correspondente às
tradições as mais antigas da Índia no Vedanta, que fala da Ilusão desse mundo.

Esse mundo nasceu nesta Criação falsificada pelo aprisionamento do Fogo.
Ele será liberado pelo retorno do Fogo.

O Estado de Ser, o Supra Mental, dirigem-se para vocês, retransmitidos pelo Sol que não é outro senão vocês
mesmos.

***

Bem amados, caros humanos, é tempo de se reconciliarem e de fazerem a Paz consigo mesmos.
Os pesos que foram colocados sobre seus ombros, sobre seus corpos, do que participaram, não é seu peso.

Redescobrir o que vocês são na Eternidade passa pelo retorno a esta eternidade.
Vocês devem estar ‘aqui e agora’ totalmente.

Estar aqui e agora, totalmente, necessita não aderir ao que é pesado, ao que sofre e ao que não é vocês.
Dentro da emergência da Consciência Unitária, alguns de vocês o vivem já, abrem-se espaços de Alegria,

espaços de Felicidade, certamente não ainda permanentes, mas que são vividos como um encorajamento para
ir para isso, porque vocês são isso, porque vocês são esta Verdade e não o que alguns quiseram fazer com

que acreditassem.
Seu Ser eterno, seu Ser de Eternidade é uma Luz viva, uma Luz viva que estava prisioneira, como o sabem, no

sol, que foi liberada.
Nesse ciclo da Humanidade, era extremamente difícil liberar-se da Ilusão.

O caminho, a montanha, era difícil de escalar.
Hoje, as coisas são diferentes, porque a Luz chegou para vocês e a Luz se revelou a vocês.

A única montanha a escalar é aquela de suas incertezas, de seus medos.
O único obstáculo para sua Eternidade é seu medo e nenhum outro, absolutamente nada mais.

Medo de um mundo violento, de um mundo governado pela ação/reação.
Os mundos para além da Ilusão, os mundos da Verdade, não são governados por essas leis perversas, mas

pela ação da Graça, onde tudo é atração, tudo é beleza e bondade.
Vocês são prometidos a isso.

Não desenvolvam, com relação a isso, uma nova crença ou uma esperança calcada no tempo.



Isso lhes é oferecido e aberto, agora.
Mais os dias passarão, mais vocês avançarão para o período chamado pascal, mais vocês descobrirão em

vocês esses mundos da Alegria e da leveza, porque a Fonte é Alegria e leveza.
Porque os seres de dimensões unificadas que os rodeiam e que estão aí com vocês, esperam seu retorno,

estão no entusiasmo de seu retorno.
Alguns de nós trabalhamos tanto para a manutenção da Unidade que esse momento é efetivamente, para nós

também, um momento de grande regozijo.
Muitos de vocês serão chamados para continuar a trabalhar nesta matriz enquanto ela persistir.

Alguns de vocês serão chamados a se tornarem Embarcações de Luz.
Embarcações de Luz que cobrirão com suas asas aqueles de seus irmãos prometidos a este futuro glorioso,

mas por algumas resistências e alguns medos podendo ainda impedir o acesso deles a isso.
Certamente, o mental, alguns apegos, poderão lhes dizer que isso não é verdadeiro, poderão provocar-lhes

resistências e mecanismos de medo, mas a Vibração da Luz está para além disso.
Se vocês colocam sua confiança e sua Consciência na Vibração de seu Coração e nas novas Vibrações que

os percorrem, alguns de vocês, nenhum muro ilusório poderá resistir.
Aí está, caras irmãs e irmãos, em palavras simples, o que eu queria lhes dizer antes, agora, se quiserem,

acolher as questões e antes de acompanhá-los no alinhamento que realizamos todas as noites com vocês, de
maneira um pouco mais firme, de maneira um pouco mais viva a seus lados.

***

Questão: um terapeuta na ajuda ao outro, entretanto, de certa maneira uma forma de dualidade, deve parar
suas atividades?

Bem amada, nenhuma decisão deve vir de fora, mas o próprio fato de fazer esta pergunta na verdade, reflete
efetivamente o papel com o outro em sua relação de ajuda, necessariamente induzida pela dualidade, porque

fazer o bem para combater o mal participa inegavelmente da dualidade.
Mas ainda é necessário para alguns seres, mesmo despertos, continuar este caminho.

Mas o impulso da alma será, para muitos terapeutas, cada vez mais forte, para deixar o velho para o novo.
Você deve seguir o impulso da alma.

Alguns de vocês são chamados a grandes mudanças.
Essas mudanças não são uma vontade do ego, mas sim um impulso do Espírito, em vocês, para fazê-los ir

para a Unidade.
Indo para a Unidade, trazem seus cuidados para vocês mesmos, ao conjunto, e não mais a alguém.

Cabe a vocês saberem se o impulso está aí ou se não está aí.
Mas vocês não têm nem que se culparem, nem que se glorificarem de um ou de outro.

Vocês têm simplesmente que se conformar ao que é impulsionado pela alma e pelo Espírito, nesse momento,
a fim de estar na facilidade.

Lembrem-se de que tudo o que não participa, hoje, do estabelecimento da fluidez em vocês e a seu redor, não
está aí para julgá-los, mas para mostrar-lhes simplesmente as zonas de resistência, a fim de que vocês as

diferenciem das zonas de facilidade.
Hoje, vão para o simples, vão para a evidência, vão para o que os tornam leves em Verdade.

A solução está aí e em nenhum outro lugar.
Vocês não devem deixar para amanhã o que é impulsionado hoje, porque cada dia tornar-se-á então mais difícil

de realizar.
Vão para o sentido da evidência.

Vão para o que os coloca na Alegria e na leveza.
Não há preço suficientemente grande a pagar para sua liberdade e sua liberação.

É a melhor maneira que vocês têm de ajudar a Humanidade em sua totalidade.

***

Questão: qual é a entidade de polaridade feminina anunciada para as próximas semanas?

O que é anunciado é o retorno, obviamente, da feminilidade.
Não a feminilidade traída e falsificada nesta dualidade, mas o que alguns de vocês puderam nomear como Isis,

Maria, o eterno feminino, em outras palavras.
Mas, antes de tudo, é preciso compreender que é um corpo coletivo, é uma entidade coletiva que se manifesta.



Assim como o retorno do Cristo de Luz é, antes de tudo, um retorno Interior.
Não creiam jamais numa entidade masculina encarnada que lhes anuncie ser o Cristo.

Cristo virá como partiu, pelas nuvens.
É sua única maneira de voltar.

O contato com Cristo será em breve possível para todos e cada um, assim que o Fogo da Terra e o
encerramento da intervenção Micaélica aconteçam, em 17 de Maio.

Naquele momento, sim, cada ser humano sobre este planeta, mesmo sem colocar palavras ou nomes,
perceberá a Presença do Mestre da Luz e de Maria.

Essa é a etapa preliminar que prefigurará de algum modo a Ressurreição.
A Ressurreição que não é nada mais que o reencontro com seu corpo de eternidade.

Reencontro que poderá se seguir segundo sua Vibração e seu caminho, de uma fusão, ou então de um
caminho um pouco diferente.

Cada um irá para onde deve ir, não segundo o que quer, mas de acordo com a Vibração.
Então, sim, coisas muito grandes estão em curso sobre a Terra interior e exteriormente.

Elas lhes serão escondidas, não por nós, até o último limite, porque ainda existem forças de resistência ainda
presentes sobre esta Terra, mas não mais nos planos sutis.

Sua Consciência que se abre tornar-se-á cada vez mais permeável a esses sinais Vibratórios, a esta
Consciência nova que é a sua e não limitada.

Lembrem também que, mesmo que estejamos aí com vocês, vocês estritamente nada tem a esperar do
exterior, porque a chave é vocês mesmos, porque a porta é vocês mesmos.

Ninguém, absolutamente ninguém, poderá « salvá-lo ».
Apenas você poderá fazê-lo.

***

Questão: hoje, as práticas de ‘cura de almas’ do tipo xamânico são adaptadas?

Caro irmão, a alma não é o Espírito.
A alma é uma ponte entre a personalidade e o Espírito.

Vários métodos, válidos ainda há uma geração, não tem mais qualquer interesse com relação ao que vem.
Mas é livre a você de ali crer e de ali aderir se ali encontra certa forma de leveza.

Mas, hoje, o que lhes é proposto pela Onda Galáctica é bem diferente.
É a liberação que lhes é proposta e não um alívio, nem uma cura nesta matriz.

Mas se o seu caminho for (e nós o aceitamos, nós o concebemos, e é o caso para muitos seres humanos) de
prosseguir a experiência da matéria sem matriz, esta é uma escolha e uma liberdade imprescritíveis.

Assim, portanto, definir a utilidade ou a inutilidade de algumas técnicas não é, ainda uma vez, que uma função
do ‘ponto de vista’.

Cabe a vocês ver, a vocês sentir para o que vão.
Cabe a vocês saber onde estão suas atrações e suas repulsas.

Ninguém pode lhes dar o caminho.
Apenas vocês mesmos que, definitivamente, podem decidir.

Sim, quanto a mim, eu deveria expressar o que gostaríamos de nosso ponto de vista, que é vê-los todos, sem
exceção, abraçar o caminho do retorno à Unidade em seus corpos de Eternidade e não vê-los prosseguir

experiências na estrutura em carbono.
Mas vocês farão vocês mesmos a experiência.

Quando vocês encontrarem um momento em que vivam, mesmo que de maneira extremamente efêmera, a
Vibração da Unidade, é muito provável que vocês não terão mais qualquer desejo de brincar com a dualidade.

Obviamente, existem tais níveis de crenças ainda hoje e sobretudo entre os seres na busca espiritual que
estão presos ao jogo da dualidade, que será muito mais fácil às crianças e aos simples de Espírito penetrarem
os reinos da Unidade que aqueles que têm mantido sistemas de crenças oriundas de religiões ou mesmo de

conhecimentos ditos ‘tradicionais’.
O conhecimento jamais abriu o Coração.

O Conhecimento pôde ser, nos tempos antigos, uma preliminar.
E quando digo abrir o Coração, não falo de uma visão do Espírito, mas de uma Vibração bem real percebida no

peito, através da Coroa Radiante e do Fogo do Coração.
Mas cada um permanece livre e permanecerá livre em suas escolhas e em seus engajamentos.

***



Questão: qual diferença você faz entre Cristo Miguel e Cristo Maitreya?

Caros irmãos e irmãs, vocês devem compreender que na matriz, a Vibração sonora, e um nome atribuído, é
portador de uma energia.
Isso vocês todos sabem.

E também de uma Consciência.
Aqueles que criaram esta matriz o sabem perfeitamente.

Eles, em todos os tempos, desacralizaram o que era sagrado.
Assim, construíram o nome de Cristo através de dogmas religiosos ou outros.

Assim o foi da entidade original chamado de Maitreya que foi apresentada, há muito tempo, sob forma
encarnada, sobre esta Terra, em outros ciclos que esse último que vocês vivem.

Assim, aqueles que conhecem as regras de funcionamento da frequência falsificada servem-se de nomes que
lhes agradam.

Certamente, eles não vão se chamar Diabo, eles vão se chamar Deus, mas é a mesma coisa.
Nós evitamos falar-lhes, durante a intervenção dos Casamentos Celestiais, de palavras que foram um tanto

estragadas, como a palavra Amor.
Porque, quando o ser humano fala de Amor, há por trás toda uma vivência pessoal, mas também toda uma

egrégora bem afastada do Amor.
Assim, a denominação Mestre da Luz (o que significa, na língua matricial, KI-RIS-TI) nada tem a ver com o que

foi falsificado pelo nome Cristo.
Cristo Miguel é o princípio solar e o Cristo passou pelo sol, Cristo ressuscitou, Cristo tem outro estado de

Revelação, KI-RIS-TI, mas já revelado.
Agora, Cristo Maitreya é apenas uma falsificação de KI-RIS-TI.

Assim como Jesus Cristo, tal como vocês empregam na história, é uma falsificação.
O problema é que as crenças e as palavras pronunciadas os unem a uma egrégora.

Assim, quando vocês pronunciam Deus, vocês se unem instantaneamente à egrégora do Diabo.
É por isso que a palavra Fonte foi empregada.

A Fonte, do seu ponto de vista, é Deus.
Mas se vocês chamam Deus, vocês não chamam a Fonte, vocês chamam outra coisa e, em particular, a

dualidade.
Enquanto que a Fonte, em caso algum, pode pertencer à dualidade.

Ainda que a Fonte tenha tido êxito, por seu contrato inicial com os Arcontes, para ter a liberdade de manifestar
um corpo regularmente nesta densidade, por geração, ela não pode aí subsistir demasiado tempo (em geral,

entre dez e vinte anos, não mais).
Mas a Fonte sempre esteve aí, em intervalos regulares.

Então, prestem atenção aos nomes que vocês empregam.
E por isso que a palavra Luz foi tão falsificada.

Então, nós empregamos a palavra Luz Vibral, porque quer dizer melhor o que quer dizer.
Luz sem Vibrações não é Luz.

Luz Vibral é Luz.
Entretanto, vocês têm, doravante e hoje, os meios inegáveis de conhecer a Verdade.

No Fogo do Coração e na Vibração da Coroa Radiante do Coração, toda questão que submetem à Coroa
Radiante encontrará sua resposta.

Não pelo mental discursivo, mas sim no Supra Mental.
Porque, no Supra Mental, nenhuma zona de Sombra, nenhuma falsificação pode existir.

Hoje também, lhes é pedido para irem além dos nomes e das denominações, e viverem a Verdade.
É profundamente diferente.

***

Questão: o que é dos adjetivos Divino e Divina?

Isso não é a mesma coisa, mesmo se a raiz etimológica seja a mesma.
Maria, aliás, é denominada frequentemente a Divina Criadora.

A palavra ‘Deus’ não tem a mesma Vibração que Divino ou que Divina.



Isso é a mesma coisa em todas as línguas da Terra.
A linguagem que, simbolicamente, é proveniente da torre de Babel, é uma falsificação da Vibração.

Como o disse um de nós, 24 Anciões: a palavra é simulacro.
E, como o diz aquele que veio antes de mim, Um Amigo: a palavra não é a Vibração.

O silêncio de palavras é Verdade.
As palavras são crenças.

É pelas crenças que vocês foram presos.
Reencontrar a Vibração é ir para além das palavras.

Mesmo as palavras que nós pronunciamos, nós todos, no Interior desse canal, se não fossem Vibração e
ressonância, seriam apenas címbalos altissonantes.

***

Questão: você falou de alguns que irão se tornar Embarcações de Luz para outros que permanecerão na 3ª
dimensão Unificada para acompanhar aqueles que vão permanecer.

Tornar-se uma Embarcação de Luz é a Verdade daqueles que já viajam nos seus corpos de Estado de Ser.
Tornar-se uma Embarcação de Luz é ser capaz de percorrer as Dimensões dentro de uma forma que nada

mais tem a ver com qualquer antropomorfismo.
Existem ainda coisas que vocês não podem apreender por palavras, por descrições, porque pertencem

justamente a algo que é indescritível com palavras.
Lembrem-se: o caminho que pode se enunciar não é o caminho.

Existe na Consciência Ilimitada uma dificuldade de traduzir por palavras, mesmo em sua densidade, esta
experiência.

São coisas que vêm, mas, assim que se fala na sua densidade, elas não se tornam mais a vivência, mas a
Ilusão da vivência.

Assim, querer se projetarem nos processos chamados Translações Dimensionais, apenas os afastará do
processo.

Guardem simplesmente que esse processo é um processo Vibratório e nada mais.
Um dia, vocês estão numa realidade e, no instante seguinte, vocês estão numa outra realidade.

Não há palavras que possam explicar isso.
A Vibração, a frequência, a forma desta frequência através de sua onda (o que seus cientistas chamam o

tempo de subida em tensão, com suas harmônicas) seriam certamente os melhores exemplos para aqueles de
vocês que compreendem a física.

A melhor maneira que vocês têm de vivê-lo é elevar seu nível Vibratório.
Isso se vive na carne, em suas células, em sua Consciência, mas não nas palavras. Absolutamente não.

Ao contrário, descer nas palavras os afasta.
A palavra é pesada.

A palavra não é leveza.

***

Questão: a elevação na Vibração se faz preferencialmente a partir de algumas regiões do corpo, como o
Coração, ou todas as células do corpo podem também elevar a Vibração?

As células do corpo apenas podem elevar na Vibração se, efetivamente, a Lareira do Coração conduz a
Vibração.

Entretanto, existem três recursos ou uma Tripla Lareira, se preferem, na estrutura humana, que permite esta
subida na Vibração.

A primeira foi inicializada, de maneira coletiva na Humanidade, pelo Arcanjo Miguel, pela pressão da Radiação
do Ultravioleta.

Outro modo foi realizado, de maneira muito mais secreta, desde agosto de 1984, pela Irradiação do Espírito
Santo.

Uma última faceta foi realizada pela Onda Galáctica ou Irradiação da Fonte.
Isso representa, em vocês, as Três Lareiras, ou as Três Luzes, se preferirem, que guiam a Vibração, a Coroa

da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o Triângulo Sagrado.
Mas, obviamente, as três devem se reunificar em uma só Fonte e, portanto, em um só lugar que é a Coroa

Radiante do Coração.



É a única elevação possível e real da Vibração.
Não há outras.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros irmãos e irmãs, eu irei então ficar com vocês, alguns minutos, na comunhão de Consciência que alguns
de vocês têm o hábito de realizar.

A Luz Azul e a Espiral Azul, assim como a Luz Dourada, os acompanharão, ou nos acompanharão nesse
processo.

Vou então ajustar, no plano vibratório, minha Presença nesse canal, a fim de viver isso.

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO - 

~ VIBRAÇÃO e LUZ ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam gratidão pela sua Consciência e agradecimentos pela sua
Presença.

Para aqueles de vocês que não leram, nem me ouviram, eu sou um dos 24 Anciões que ainda estava
encarnado há um século.

Toda a minha Vida foi centrada na vivência da Consciência, e no que ela não era, em um corpo de densidade.

Eu também intervenho nesta época, em meio à sua Humanidade, assim como os outros 23 Anciões, a fim de
favorecer a emergência da Consciência Unitária e da unificação da Consciência nos espaços unificados, além

da Consciência dissociada que existe nesta Humanidade.

Além das palavras e da sua aparência, a Vibração trazida pela minha Presença, à sua Presença, irá trabalhar, se
vocês desejarem, para aproximá-los do seu estado de Unidade, do seu Estado de Ser, por intermédio da

Vibração e da Luz.

A Luz é Vibração, a Luz é Consciência.

O Templo Interior sabe disso.

E o Templo Interior vive isso, porque a hora chegou, porque o momento é agora, e, juntos, do meu Coração ao
seu Coração, vamos penetrar mais adiante, pelas palavras, pelas suas perguntas, na Consciência e na

Unidade.

Além das palavras que eu emprego (e como eu disse durante a minha primeira vinda, que eu tento esculpir para
adequá-las à Consciência da Unidade), juntos, vamos avançar, juntos, vamos Comungar e, juntos, vamos

compartilhar.

Irmãos e irmãs nesta Humanidade, vocês foram preparados para viver o que estão vivendo.

Cada um de vocês, no seu ritmo, na sua frequência, vive as transformações prometidas e anunciadas desde
tempos imemoráveis em todas as tradições.

O momento é agora.

O momento está presente no seu Templo Interior, nesta densidade, como na superfície do seu mundo.

Nós, as Consciências Unificadas, tanto os 24 Anciões, como o Conclave Arcangélico e o conjunto de Forças
Intergalácticas da Luz, estabelecemos o contato com a sua Consciência, com a sua Unidade.

UM AMIGO – 27 de março de 2010
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O que está chegando é a Unidade. 

Nós a clamamos e declamamos para vocês.

O que está chegando a vocês é a Alegria, o que está chegando a vocês é a Eternidade reencontrada, a
inscrição na sua Unidade que se restabelece, se vocês aceitarem.

Não existe qualquer barreira diante do estabelecimento da sua Unidade.
Nós preparamos, e vocês prepararam, esses momentos.

Hoje, já é possível viverem nesta densidade na unificação da Consciência, na Consciência Una e Unificada,
além das vicissitudes desta Dimensão.

Então, irmãos e irmãs, juntos, pela Vibração e pelas palavras, em relação às suas perguntas, vamos continuar a
elevar, a Comungar e a unificar.

***

Questão: pode nos falar do papel de Shamballa nos tempos atuais?

Cara irmã, convém previamente, que você me diga o que há, para você, na palavra Shamballa.

Porque essa palavra, de origem oriental, abrange de fato inúmeras realidades, por vezes muito diferentes.

***

Questão: como forma de nível intermediário da Luz ou de passagem obrigatória da Luz em 3 níveis,
para que esta Luz possa alcançar a Humanidade.

Cara irmã, Shamballa, sem prejulgar o seu estado Vibratório, é efetivamente uma ponte e um retransmissor.

Existem várias Shamballa, situadas em espaços e em tempos diferentes, assim como em espaços
multidimensionais diferentes.

Esses espaços e essas dimensões estão ligados a Agartha, ao povo intraterreno que governa, no seu nível, a
manutenção da coesão da sua Dimensão, tendo permitido a ela subsistir, quaisquer que fossem as vontades
do que foi chamado de forças opostas à Luz Vibral, para que finalmente vocês pudessem viver o que vocês

estão vivendo.

Existem muitas pontes e muitos retransmissores.

Entretanto, existe apenas um caminho que é a Verdade e a Vida, pronunciado por um ser que foi CRISTO.

A Luz necessita de pessoas, a Luz necessita de entidades, a Luz necessita de Dimensões servindo de pontes
e de interações para penetrar em vocês.

Hoje, lembrem-se de que vocês são a Luz e de que vocês são a Unidade.
Não há necessidade de nada além da sua própria Presença a vocês mesmos na sua Unidade.

Vocês nada têm a seguir além de vocês mesmos.

Porque, enquanto vocês seguirem outra coisa além de vocês, vocês não se seguem, e vocês não estão em
concordância Vibratória com o que vocês são.

O conjunto da Confederação, o conjunto dos Conclaves, o conjunto dos Anciões e o conjunto dos Antigos nada
podem fazer se vocês não seguirem vocês mesmos, primeiramente, na Unidade, na Verdade e na Luz.

Existem muitos planos Vibratórios que projetaram pontes, intermediários, para chegarem na etapa de hoje.

O conjunto do Conclave Arcangélico realizou um trabalho de reunificação com o seu Estado de Ser, permitindo,
se vocês desejarem, vivê-lo.

Mas, assim como disse e repetiu o Arcanjo MIGUEL, apenas vocês podem realizar essa junção, esta
Unificação com uma parte de vocês mesmos que é a parte da Luz, a parte da Unificação da sua própria

Consciência com vocês mesmos.

Nesse trabalho, é um trabalho que realizam de vocês para vocês e com nenhum outro intermediário e com
nenhuma outra possibilidade.

Apenas vocês podem reunificá-los a vocês mesmos.

Apenas vocês podem abrir a porta.

Apenas vocês podem acolher e recolher a Luz e o Mestre da Luz.



Apenas vocês podem acolher e recolher a Luz e o Mestre da Luz.

O que está em cima é como o que está embaixo.

O que está fora é como o que está no Interior.

Vocês não devem, e isso não é uma injunção, obviamente, mas um conselho do meu Coração para o seu
Coração, vocês não devem crer em nada mais além de vocês mesmos.

Obviamente, e vocês mesmos de que falo é a sua Consciência Unificada e em via de Unificação.

Shamballa é importante, Yerushalaïm é importante, os Arcanjos são importantes, eu sou importante,
mas nada é mais importante do que vocês e vocês mesmos.

[nde: não confundir com Shamballa dos pretensos Mestres Ascensos.]

***

Questão: como terapeuta, eu posso ajudar, à distância, com a Luz?

Cara irmã, até o momento, o conjunto das maneiras de guiar e de ajudar àqueles que vocês chamam de Irmãos
e Irmãs, recorria às leis da dualidade, às leis do bem pelo bem, para se opor ao mal.

Hoje, a melhor maneira de ajudar os seus Irmãos, conhecidos ou não, é assentar em vocês a Luz.

A intenção deve permanecer e deve residir no estabelecimento da Luz.

A melhor ajuda que vocês podem fornecer à Humanidade é estar na sua Luz e fazer crescer em vocês a Luz
Vibral, a Consciência e a Vibração.

Assim que saírem da sua Unificação da Consciência, mesmo através do que denominam o Serviço e a ajuda,
que são fundamentais, vocês se afastam do Serviço e da ajuda.

Apenas no estabelecimento da sua própria Luz, no estabelecimento da sua Consciência unificada é que vocês
participam das leis da Unificação e da Verdade.

Obviamente, o ser humano tem a tendência, quando descobre o que vocês chamam de mundos espirituais, de
querer ajudar, de querer servir.

Mas, geralmente, o que quer servir e ajudar não é a Consciência Unificada, mas a consciência da dualidade.

Viver e descobrir a Unificação da Consciência, dentro da Vibração do Estado de Ser, em suas estruturas, no
seu Templo Interior, permite compreender a Verdade e a realidade do que eu acabo de enunciar.

Vocês devem sair do querer ajudar, para ajudar em Consciência e na Unidade.
Ser é Ser.

Fazer não é Ser.

Ser e fazer.

A partir do momento em que vocês entram no Ser, tudo se faz pela Inteligência da Luz, pela Verdade da Luz,
mas sem a intervenção de qualquer vontade cultivada em meio à personalidade.

O trabalho mais importante é aquele da Unificação, aquele do estabelecimento da Verdade nas suas estruturas,
na sua Consciência, porque tudo decorre daí.

Hoje, mais do que nunca, e nos próximos dias, e nas próximas semanas, vocês devem afirmar e estabelecer
esta Luz pela Vibração da Consciência, pela Vibração do Estado de Ser penetrando na personalidade.

Assim como vários de vocês vivem neste planeta, percebem e sentem a ativação de novos circuitos
Vibratórios, bem além dos chakras, bem além dos setores Vibratórios que vocês conhecem, estabelecendo

em vocês uma nova Verdade e um novo estado de Ser.

Nesse novo estado de Ser, tudo está presente.

Basta, naquele momento, alinharem-se com vocês mesmos, com a Unidade, e o conjunto da Humanidade será
ajudado.

Nada há de mais belo do que a descoberta da Consciência.

Nada há de mais verdadeiro e mais essencial do que se estabelecerem na Luz.

***

Questão: em 17 de março MIGUEL falou do Fogo do ego. Poderia desenvolver?

O Fogo do ego é aquele que resiste ao Fogo do Coração.

É um Fogo por atrito que os afasta da Verdade e os afasta do Fogo do Éter.



Hoje, vocês entraram no estabelecimento nesta Terra, como na Consciência, do Fogo do Éter.

O Fogo do Éter é deixar agir o Éter em vocês, deixando agir em vocês a Tripla Radiação recebida há mais de
um ano, permitindo-lhes elevar a Kundalini, permitindo-lhes reunificar o que é chamado de Triplas Lareiras:

Coroa Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado.

A reunificação dessas Três Lareiras se faz pelo abandono à Luz, pelo abandono à Inteligência da Luz e pelo
abandono da sua Consciência dissociada pela penetração na Consciência Unificada.

O Fogo por atrito, assim como disse MIGUEL em 17 de março, são apenas as resistências que existem ainda
na sua dualidade, limitando a expressão do Fogo do Coração e limitando a expressão do Fogo Sagrado que

existe no Triângulo Sagrado.

Esse Fogo por atrito, vocês o observam na Humanidade que recusa a Unificação da Consciência.

Vocês o observam ao seu redor.

É apenas a resistência, esse Fogo do ego, ao estabelecimento do Fogo do Coração.

O Fogo do Coração é Amor, o Fogo do Coração é a plena posse da sua Consciência dissociada pela sua
Consciência do Estado de Ser, permitindo o estabelecimento, em vocês, da sua Consciência Unificada.

O Fogo por atrito, ou Fogo do ego, induz à raiva, induz ao combate, induz à luta e induz ao que vocês observam
como resistência, neste planeta, ao estabelecimento da Luz.

Mas esse Fogo por atrito que existe não tem que afastá-los do Fogo do Coração.

Vocês ainda têm, todos vocês, em vocês, seres humanos encarnados, esse Fogo por atrito, mas,
progressivamente e à medida que deixarem o Fogo do Coração invadi-los, que deixarem esse Fogo do

Espírito percorrê-los, vocês irão chegar ao Fogo do Éter e, muito em breve, ao Fogo da Terra, permitindo
abrasar, literalmente, o que poderia ainda se opor ao estabelecimento da sua própria Unidade.

Mesmo dentro do Fogo do Coração, vocês descobrem espaços de Consciência onde não há nem luta, nem
problema, nem dualidade, onde tudo se estabelece sob os princípios da facilidade, sob os princípios da

Unidade e sob os princípios da Inteligência suprema da Luz Unitária.

***

Questão: os seres intraterrenos vão se manifestar, quando e por quê?

Irmão, os povos intraterrenos são muitos, existem em vários lugares no interior desta Terra.

Suas funções são muitas. 

Nem todas são as mesmas.

Sua manifestação está ligada à sua elevação.

Progressivamente e à medida que vocês penetrarem as esferas do Estado de Ser pela Consciência Unitária,
vocês irão perceber que o que lhes estava escondido irá aparecer aos seus sentidos, à sua Consciência e, em

particular, à sua visão.

Há múltiplos papéis. 

Entretanto, o papel essencial foi o de permitir a coesão e a manutenção da sua chama Divina, a manutenção do
seu Estado de Ser, a fim de que vocês não fossem mais escravizados por toda a eternidade em meio a esta

Criação.

Esse foi o papel deles, ele foi realizado, nós lhes agradecemos, assim como vocês agradecem a eles.

Eles irão se manifestar quando chegar a hora, assim como o conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica.

Agora, há apenas muito poucas barreiras para o estabelecimento desta conexão, que será uma junção.

A junção das Dimensões está quase inteiramente realizada na sua Verdade, mesmo na sua dualidade.

Vocês a percebem, em vocês, individualmente, assim como o conjunto da Humanidade, coletivamente, irá
percebê-lo.

Há ainda algumas ilusões, alguns elementos desviados em meio à sua manifestação, referentes à própria
organização do que vocês chamaram de espiritualidade, de religião, que estão caindo, atualmente, a fim de

revelá-los ainda mais à Verdade do que vocês são e não do quiseram fazê-los crer.

As palavras empregadas pelo Arcanjo MIGUEL, Sementes de Estrelas, filhos da Lei do UM, exprimem, no
plano Vibratório, a realidade do que vocês são.

Vocês não são este corpo.

Enquanto vocês estiverem identificados em Consciência a este corpo, vocês ficam prisioneiros desta matriz.

Vocês não são este corpo, mas são uma Consciência que habita este corpo.



A sua Consciência está bem além do que vocês podem crer ou ainda perceber.

***

Questão: como reconhecer o que foi denominado « mau rapaz », de uma pessoa que rejeita a Luz
por ignorância?

Cara irmã, a resposta é simples.

Há espaços comuns de Vibração.

Os espaços comuns de Vibração fazem com que, a partir do momento em que a Consciência está unificada no
Templo Interior, em que a Coroa Radiante do Coração está ativada, a resposta ocorre por si mesma, pela

Vibração do Coração.

Não há, portanto, reconhecimento intelectual possível, mas uma 'ressonância Vibratória'.

A partir do momento em que vocês estão frente a uma outra Consciência, o que acontece ao nível do Fogo do
seu Coração?

A Coroa Radiante do Coração é resposta por si só.

Haja Vibração, ou não haja Vibração. 

Agora, é necessário aceitarem que aqueles a quem chamamos de ‘maus rapazes’ (ainda chamados de filhos
de Bélial ou de filhos da divisão), eles mesmos são, geralmente, portadores de uma alma que é a mesma

Semente de Estrelas que a sua.

É nesse sentido que vocês não têm nem que julgar, nem que condenar, mas aceitar que a Coroa Radiante do
Coração possa, junto a alguns seres, não estar acesa.

Porque esse é seu caminho e, participando da Unidade e da Unificação da sua Consciência, vocês aceitam e
permitem que eles sigam o caminho deles.

O reconhecimento é um reconhecimento Vibratório, isso não é um reconhecimento para julgamento, nem para
evitá-lo.

Para terminar a questão, a segunda parte.

Aqueles que ainda estão na ignorância da Luz, são aqueles que ainda vivem os fogos por atrito, seja qual for a
manifestação.

A diferença é essencial.

Os ‘maus rapazes’ conhecem, pela sua história, a Luz, mas a recusam.
Não há aí, portanto, ignorância, mas recusa.

A Vibração percebida no nível da Coroa Radiante do Coração irá lhes falar, naquele momento.

Se houver ignorância, vocês vão ver, no outro, o Fogo por atrito, mas vocês sabem que a Coroa Radiante do
Coração irá se estabelecer, enquanto que naqueles que são chamados de ‘maus rapazes’ (relativamente raros
na sua Humanidade, mas vocês correm algum risco de encontrar, apesar de tudo), eles estão na recusa da Luz

e farão, em meio à sua Coroa Radiante do Coração, Vibrar esta Coroa Radiante em um modo de
desaparecimento.

***

Questão: como superar o mental?

Cara irmã, eu dei a poucos dias do seu tempo terrestre, um ensinamento essencial, que eu denominei ‘Yoga
Celeste’ [Protocolo: ‘Reunificação dos 5 Novos Corpos’] (1), que permite, justamente, acalmar os elementos do

Fogo por atrito em vocês. 

Mas, já o fato de aceitar a Vibração, no seu Templo Interior, para todos aqueles, muitos pelo mundo, que
viveram as Núpcias Celestes, já lhes permite identificar a Vibração procedente do seu mental e discriminá-la da

Vibração que procede da Unidade.

Já é um primeiro ponto e isso é enorme.

O conjunto de conhecimentos que eu dei através desse ‘Yoga Celeste’ será muito útil para permitir trabalhar na
sua própria reunificação, em meio ao corpo de Estado de Ser, vivido ainda em meio à personalidade.

Passar no Estado de Ser, passar na Vibração da Consciência Unitária faz calar o mental muito mais facilmente
do que as técnicas que lhes foram propostas até agora na superfície desta Terra.

Assim, portanto, paciência, vocês terão, em breve, tudo isso à disposição.



***

Questão: quais são os nomes dos 24 Anciões, e qual é o papel deles?

O seu papel é essencial, mas nem mais nem menos do que o papel de MARIA, nem mais nem menos do que
o papel do Mestre da Luz, nem mais nem menos do que o papel dos Arcanjos.

Cada um trabalha em um nível Vibratório específico, correspondendo ao seu estado Dimensional.

Os nomes dos 24 Anciões, isso me é difícil de revelar um por um.

Alguns deles são conhecidos de vocês.

Outros serão conhecidos dentro de pouco tempo. 

Essas 24 Consciências são Consciências Unificadas que viveram, que experimentaram a encarnação, porque
é essencial conhecer a encarnação para poder evitar as armadilhas.

Os Arcanjos intervêm em um nível Vibratório, frequentemente, que não tem muito a ver com o que vocês vivem
nesta Dimensão.

Eles conhecem apenas os funcionamentos mais elevados, mas absolutamente não as armadilhas que foram
construídas pelas forças Arcônticas há 300.000 anos e que falsificaram a Luz. Coisa que conhecem os 24

Anciões.

Os 24 Anciões são agrupados por afinidade Vibratória, correspondendo à sua última encarnação, em meio aos
Elementos.

Suas funções são extremamente específicas.

Eles são os que fazem o reajustamento da Luz.

Eles adaptam permanentemente a Vibração e a conexão com a FONTE, em função das respostas da
Humanidade ao impulso da Luz.

***

Questão: como se articula o papel dos Anciões com aquele dos Arcanjos?

A melhor imagem que eu posso dar (porque é efetivamente uma imagem, mas a realidade é bem mais
complexa, mas vocês podem ficar satisfeitos com esta imagem): no centro reina MARIA, acima de MARIA está

o Mestre da Luz, acima do Mestre da Luz está a FONTE.

A primeira onda é constituída pelos Quatro Pilares, chamados de Hayoth Ha Kodesh ou os Quatro Viventes.

A segunda onda, ou segundo círculo concêntrico, é constituído pelos Sete Arcanjos que entregaram, como
vocês sabem, as suas chaves a MARIA.

Passados os Sete Arcanjos reina o que vocês conhecem apenas muito pouco, porque não chegou o momento
para lhes revelar a sua Presença, aquelas que foram denominadas as Doze Estrelas de Maria.

Passadas as Doze Estrelas de Maria, reina um círculo concêntrico ainda mais amplo do que aquele dos 24
Anciões.

Depois desta estrutura se arranja, em um plano Dimensional diferente, o conjunto de Forças Intergalácticas da
Luz.

Imaginem-nas como as ondas concêntricas propagando a onda que vem do centro, a onda do centro sendo
aquela da FONTE, aquela do Mestre da Luz e, mais próximo de vocês, aquela que foi denominada a Criadora

do Céu e da Terra, MARIA.

***

Questão: poderia nos definir a Luz?

A Luz que vocês veem não é a Luz.

A Luz que vocês veem é uma falsificação da Luz.

Porque a Luz que veem e que os clareia e que os mantém na Vida, o Sol, deixa também passar algumas
Sombras ligadas a esta densidade, a esta densificação.

As partículas que vocês chamam de Luz, na sua Dimensão, os fótons, estritamente nada têm a ver com as



partículas que nós, da nossa Dimensão, denominamos Luz.

O espectro da Luz visível não é a Luz, mas é uma redução da Luz real.

De acordo com as Dimensões, as partículas que povoam as Dimensões são profundamente diferentes e são
chamadas, no entanto, nessas Dimensões, de Luz.

Os raios gama, os raios X, são a Luz em outro estado Vibratório.

As partículas (algumas ainda lhes são desconhecidas nesta Dimensão) participam no estabelecimento da Luz e
na manutenção da Luz.

Uma visão geral foi dada e obtida por vocês, pelo Arcanjo MIGUEL e pelo conjunto do Conclave e pela própria
FONTE.

A Luz é Vibração.

A Vibração é Luz.

A Luz é Consciência.

A Luz Unificada é uma Luz cuja disposição estritamente nada tem a ver com a própria organização do que
vocês chamam de Luz, neste mundo (corpúsculos ou ondas, ou ainda formas etéreas denominadas Prana).

A Luz de que falamos, a Luz que vocês vivem nas suas Coroas, nada tem a ver com a Luz deste mundo.

A Luz é, antes de tudo, Vibração.

A Luz é, antes de tudo, Consciência.

***

Questão: as bandas de Luz azul que podemos ver, por vezes, fazem parte desta Luz?

Sim.

O filtro da sua Consciência dissociada capta, em alguns momentos, certos estados Vibratórios específicos,
que podem se apresentar sob forma colorida, quer vocês tenham os olhos fechados ou abertos.

A Luz azul pálida, aquela que foi iniciada pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, em 08 de dezembro do seu ano
passado, é aquela que vocês captam.

***

Questão: a nossa evolução para a Luz transforma as células do nosso corpo?

Esse é o objetivo.

Aqueles a quem chamamos, com vocês, de ‘maus rapazes’, tentaram, há mais de 30 anos, de diferentes
modos, diminuir o fluxo de Luz que chega até vocês.

De onde vêm essas partículas e esta Luz?

Vocês sabem, o Arcanjo MIGUEL revelou a vocês: elas vêm do Sol Central da Galáxia denominado Alcyone,
uma das filhas das Plêiades, sede e residência da FONTE.

Elas vem da Radiação do Ultravioleta que foi iniciada há mais de um ano pelo Arcanjo MIGUEL.

Elas vem da Radiação do Espírito Santo retransmitida de Sirius, em relação direta com MARIA.

Agora, o efeito da Luz é importante.

Não creiam que a Luz não age sobre as suas estruturas físicas, muito pelo contrário.

A Luz, de Dimensões outras que a sua, tem chegado agora até o Éter e, em breve, até a Terra.

Ela induz transformações celulares, assim como o Bem Amado SRI AUROBINDO interpretou e vivenciou,
assim como muitos cientistas compreenderam e descreveram isso.

A Luz penetra no seu cérebro, ela modifica as ondas dele.

Ela penetra também nas suas células e, sobretudo, no DNA.

Os raios, em particular os raios gama, tem poderes para transmutar o seu DNA, permitindo restituí-lo à sua
dimensionalidade, da qual vocês foram privados.

Isso foi atrasado de maneira considerável por diversos meios, dos quais os mais comuns, hoje, são as
vaporizações de substâncias na alta atmosfera, que limitam a influência dos raios gama.

Mas isso não está mais em curso e em breve não terá mais lugar.



A Luz chega mesmo assim e, cada vez mais, até as suas células e até a sua Consciência dissociada.

***

Questão: como podemos, em Consciência, purificar o ar que respiramos?

O ar que vocês respiram é um ar impregnado de muitas partículas em suspensão.

Mas a respiração mais importante, como vocês estão descobrindo nos seus espaços Vibratórios, nas suas
meditações, é uma respiração que ocorre de modo diferente.

Vocês começam literalmente a respirar o Éter.

Alguns de vocês percebem durante a meditação das 19 horas (hora francesa) ou durante os seus
alinhamentos, porque, naquele momento, a frequência cardíaca passa a respirar, as suas células passam a

respirar e vocês começam a tomar a sua respiração na Luz.

Isso corresponde à aproximação real do seu corpo de Estado de Ser.

Não se preocupem com os poluentes existentes.

Eles nada podem contra a superioridade da Consciência.

A Consciência Unificada tem capacidade para tudo resolver, absolutamente tudo.

***

Questão: quem é o Mestre da Luz?

CRISTO. 

CRISTO exterior e CRISTO Interior, denominado, na linguagem Vibral matricial: KI-RIS-TI. 

Não é aquele que elaboraram algumas religiões.

Ele é a Verdade da Consciência Unificada, ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.

Ele é vocês, em outra Dimensão.

***

Questão: há diferentes Dimensões no nosso planeta Terra?

Há várias Dimensões existentes na Consciência da Terra, assim como há várias Dimensões existentes até
mesmo na sua estrutura atualmente: há o conjunto das suas estruturas sutis que pertencem ao corpo de

personalidade; do mesmo modo, existe uma estrutura de Estado de Ser entrando em ressonância com a sua
Consciência dissociada.

Do mesmo modo, na superfície da Terra e, sobretudo, no seu interior, existem Dimensões de Estado de Ser
ou de Consciência Sagrada de Gaia, ou de Nebadon, permitindo a ela juntar-se à sua Dimensão original

denominada Tiamat.

***

Questão: devemos ainda nos preocupar com a água do planeta?

Cara irmã, preocupar-se é um funcionamento ligado à dualidade.

Foi pedido a vocês para integrar os espaços da Alegria, para manifestar e viver a Alegria, porque a Consciência
Unificada é Alegria.

Não se esqueçam jamais de que as forças opostas à Luz tudo têm feito para atraí-los nas preocupações. Quer
seja a saúde, a doença. Quer seja a economia ou outra coisa.

Enquanto houver a projeção da Consciência no que vocês chamam de preocupação, ela os afasta da
Consciência Unitária.

A solução não está na ação/reação, mas na ação da Graça.

A ação da Graça é Alegria.



A ação da Graça é Alegria.

Ela está ligada à vivência da Consciência Unificada em vocês mesmos.
A solução está aí e em nenhum outro lugar.

Isso não significa desinteressar-se pelos problemas existentes, isso significa transmutá-los pela Consciência
Unificada.

O ‘princípio de atração e de ressonância’ sempre irá manifestar à sua própria Consciência o que vocês
pensam.

Se vocês pensarem na Luz, a Luz vem a vocês.

Se vocês pensarem no Estado de Ser, o Estado de Ser chega a vocês.

Se vocês pensarem em problemas, problemas chegam a vocês.

Aquilo em que vocês resistirem, irá persistir e permanecer.

A Luz é abandono, não fuga, não demissão, mas, muito pelo contrário, responsabilização em meio à
Unificação.

***

Questão: por que a Consciência Crística foi falsificada?

Cara irmã, essa é uma longa história.

Não me cabe, e irá me caber cada vez menos, intervir sobre os dados históricos.

O importante não é o conhecimento que vocês podem adquirir das palavras, mas o conhecimento da Luz.

Porque, nela, todas as respostas ali estão, sem exceção.

O meu objetivo não é, hoje, e será cada vez menos, levá-los aos conhecimentos ligados ao passado.

O objetivo é a reunificação. 

A reunificação lhes dará todas as respostas sem exceção.

E, de resto, posso lhes assegurar que, quando vocês estiverem estabelecidos inteiramente na sua Consciência
Unificada, não haverá mais qualquer questão.

A Consciência Unificada é Alegria.

A Consciência Unificada é sair da matriz.

Sair da matriz é o objetivo, hoje.

***

Questão: poderia nos falar das crianças denominadas diamante?

Existem hoje, sobre a Terra, encarnadas, muitas crianças que tiveram diferentes denominações: crianças
índigo, crianças cristal e crianças diamante.

Elas pertencem a Dimensões que não têm mais que viver a totalidade da programação da matriz durante a
reencarnação, principalmente desde um número muito restrito de anos.

Não vamos, aí, também, desenvolver as características dessas crianças.

Elas são conhecidas e foram descritas em muitas obras da sua Humanidade.

***

Questão: a inversão dos polos serve para nos fazer sair da matriz?

Cara irmã, a inversão dos polos já ocorreu muitas vezes, sem, no entanto, permitir-lhes sair da matriz.

A inversão dos polos encerra um ciclo. 

Há a reversão.

Do mesmo modo que há reversão na sua Consciência atualmente, da Consciência dividida da personalidade
para a Consciência do Estado de Ser.

Do mesmo modo, Gaia vive, ela também, a sua reversão, que é a Translação Dimensional.



Mas hoje, neste final da Humanidade, obviamente, haverá, ao mesmo tempo, liberação da matriz.

O conjunto de camadas que os isolaram da FONTE foi dissolvido e está prestes à dissolução total, mesmo
nesta Dimensão dissociada que vocês percorrem.
Assim, portanto, a liberação está em andamento.

Uma série de veículos de Estado de Ser está a caminho agora, Vibratoriamente, até vocês, porque eles não
estão mais prisioneiros no Sol.

Vocês têm que viver não as explicações (que são bem reais e completamente científicas, como vocês as
chamam), mas viver a quintessência na sua Consciência.

Isso apenas pode se realizar pelo silêncio mental.

Isso apenas pode se realizar pelo alinhamento com a Verdade, com a Beleza, com a integridade e com a
honestidade.

***

Questão: quando não houver mais a 3ª Dimensão dissociada, o Sol que vemos vai mudar e, em
particular, vai continuar a fazer sombra?

Nos mundos Unificados, além da 3ª Dimensão, a sombra, tal como a concebem, não existe.

A qualidade intrínseca dos mundos multidimensionais é a Transparência.

Isso não quer dizer ausência de corporificação, mas Transparência no sentido da ética, da honestidade e da
qualidade da Luz.

Na nova Dimensão, mesmo dos mundos de 3ª Dimensão Unificada, nasce o que é denominado um novo Sol.

O 5º Sol dará o lugar ao 6º Sol.

É o que vocês estão vivendo atualmente.

***

Questão: a saída da matriz vai ocorrer de modo caótico, com perturbações, ou em uma forma de
facilidade?

Tudo vai depender de onde tiverem colocado a sua Consciência.

Se vocês estiverem na Consciência Unificada, terão o ponto de vista da borboleta.

Se estiverem na Consciência dissociada, viverão a morte da lagarta.

Assim, portanto, a mesma realidade, a mesma Verdade, será vivida diferentemente segundo, unicamente, o
estado de Consciência no qual vocês estiverem.

Se vocês estiverem na Consciência Unificada ou na Consciência do Estado de Ser, vocês vão viver então a
Felicidade, a Alegria, o Maha Samadhi, que irá lhes permitir evitar os tormentos que denominam perturbações.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

***

Bem amados Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, eu lhes transmito as minhas Bênçãos e o meu
Amor, e eu lhes digo até muito em breve.

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

1 - 'Reunificação dos 5 Novos Corpos' [Protocolo]:
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100328_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, queiram aceitar as saudações luminosas do
conjunto do Conclave, e as nossas reverentes Vibrações.

Como alguns de vocês percebem e sabem, o nosso plano Vibratório Arcangélico não está mais muito longe de
vocês.

Alguns de vocês já sentem a conexão e a Vibração.

A separação dos planos, a separação das Dimensões, termina.

Assim, hoje, dentro do processo de incorporação naquele que eu guardo, eu venho, acompanhado por aquele
que não irá lhes falar, mas que irá tocá-los, para muitos de vocês que estão presentes aqui, o Arcanjo URIEL,

Anjo da Presença, permitindo-lhes estar na sua própria Presença e no seu Ser.

A Consciência do Estado de Ser se aproxima de vocês.

Alguns de vocês ali já penetraram, dentro dos mundos da Beleza e da Unidade, além da Dualidade, ali, onde
não existe qualquer punição, qualquer questionamento, mas onde tudo é evidência e tudo é resposta.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho incentivá-los e anunciar a boa nova.

Jamais a Luz Vibral esteve tão próxima de vocês, no período que se abre agora.

Entre esta lua cheia e aquela que vocês chamam de lua cheia de Touro, ainda chamada junto a vocês
de Wesak, várias manifestações tornar-se-ão claras em sua Consciência, permitindo já certa forma de
reunificação, para uma vivência da Alegria, da Unidade, da Presença a vocês mesmos, em meio à sua

Consciência ilimitada.

Vocês estão a caminho, hoje, para vocês mesmos, para o Ilimitado, para o fim total, para alguns de vocês, da
ilusão.

A Radiação d'A FONTE penetra agora no seu Éter, na sua densidade e permite-lhes comungar com A FONTE,
comungar com vocês mesmos, a fim de reencontrarem-se.

A hora é da Alegria.

Alguns de vocês, aqui e em outros lugares, pela Vibração do Coração, da Coroa Radiante do Coração, em
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meio ao Fogo do Amor, são batizados no Espírito Santo.

Não há, aí, qualquer ilusão, mas sim a Verdade final, aquela que os aproxima do que vocês são, na Essência e
na Verdade.

Assim como o Arcanjo MIGUEL os chamou de Mestres da Luz de si mesmos, a ressonância da sua Essência
permitir-lhes-á viver e realizar a Consciência Crística.

Os espaços de Alegria, os espaços de Felicidade abrem-se para vocês.

Vocês se aproximam em Verdade de espaços importantes, de momentos cruciais, em sua ilusão temporal,
permitindo-lhes descobrir o inefável, coisa que vocês tanto e tanto esperaram e pela qual tanto e tanto sofreram

nesta densidade.

Bem amados filhos da Luz, a Luz revela-se em vocês.

Ela é um Fogo vivificante.

Ela é uma água viva que vem em meio a uma nova cerimônia, reunificá-los ao que vocês são, além das
aparências, além desta forma, além das ilusões.

O Fogo sagrado nasce em vocês.

O Fogo sagrado eleva-se e permite-lhes, elevando-os, que se aliviem.

Ele lhes permite redescobrir espaços esquecidos, mas que, reabrindo-se, descobrem-se para vocês como
conhecidos e como o Essencial.

Neste espaço de comunhão, juntos, agora, vamos tentar comungar juntos, pelas palavras e pela Vibração,
sobretudo pela Vibração.

A sua elevação da Consciência aqui mesmo, já lhes permite perceberem, no seu Templo Interior, no que vocês
chamam de auras e na sua Consciência, a Vibração do Arcanjo URIEL e a minha Vibração.

Nesta comunhão, vamos tentar fazê-los avançar ainda mais para vocês mesmos, para a Verdade, para a Alegria
inefável das suas redescobertas com vocês mesmos.

Muitos de vocês descobrem nesse momento que não são aquilo no que acreditaram até agora.

De fato, vocês não são apenas esse corpo, vocês não são apenas esses pensamentos, vocês não são apenas
esta experiência de vida.

Vocês são ilimitados.

Vocês são a Luz.

O que eu enuncio não é uma hipótese remota, mas, sim, a Verdade do momento, se o desejarem
ardentemente.

Esse desejo ardente não é um desejo, mas uma evidência do Coração que lhes cabe manifestar.

Então, bem amados filhos da Luz, eu ouço agora, com atenção, as suas Vibrações e as suas questões.

***

Questão: como saber se as Coroas Radiantes da cabeça e do Coração estão acesas e fundidas?

Isso não é um saber, nem corresponde, bem amada, a um mecanismo intelectual, mas, quando houver
Vibração na Coroa da cabeça e quando houver Vibração na Coroa Radiante do Coração, então, elas se

fundem, abrindo-lhe espaços de Paz nas suas meditações, ou de modo espontâneo, espaços inéditos para a
maior parte de vocês, de Paz, de Alegria, que permitem então, naquele momento, realizar o Despertar do

Triângulo Sagrado, do Fogo da Kundalini.

Aí também é questão de Vibração e de Consciência, é questão de espaços inéditos para vocês, onde vocês
se fundem com o Todo, onde vocês se aproximam de uma Paz indizível que vocês jamais conheceram e
jamais experimentaram nesse mundo, mesmo se sua Vida for a mais feliz e a mais preenchida possível.

O alinhamento da Coroa Radiante do Coração e da cabeça provoca uma sensação que poderia chamar, sem
jogo de palavras, de ‘fazer Amor consigo mesmo’.

Fazer Amor consigo mesmo, não no nível da personalidade, não no nível de uma busca amorosa exterior, mas,
bem mais, como um gozo real da Reconexão com si mesmo.

Isso se vive, isso se vibra, e isso toca a Consciência e a Consciência, naquele momento, nunca mais é a
mesma.

Nenhuma dúvida pode existir quando esse processo ocorre.

Ele ocorre primeiramente de modo efêmero, pois implica em um aumento importante do seu estado Vibratório,
ao qual o conjunto do seu corpo físico e das suas estruturas sutis devem aclimatar-se.



No decorrer do tempo que passa, vocês vão chegar a instalar-se, de maneira duradoura, neste estado.

***

Questão: qual é a Luz amarela/acobreada que gira por vezes ao nosso redor?

Bem amado filho da Luz, vários processos Vibratórios os acompanham nesta busca de vocês mesmos,
percebidos por vezes como exteriores.

Alguns de vocês podem ver luzes girar, efetivamente, ou mesmo luzes projetadas sobre uma parede à frente.

Não tenham medo.

Isso é a sua própria Luz elevando-se nos planos Vibratórios da Unidade, elevando-se em níveis de
Consciência que lhes dão acesso ao Estado de Ser, à Presença do seu Anjo Guardião, mas também à

Presença de radiações que, agora, os cercam.

***

Questão: muito jovem, eu vivi tudo isso. Já era um contato com o corpo de Estado de Ser?

Bem amada Semente de Luz, cada ser humano viveu as experiências que lhes são pessoais.

Nas experiências da vida, como nas experiências do outro lado, alguns de vocês têm origens, como sabem,
estrelares, profundamente diferentes.

Então, sim, os corpos de Estado de Ser puderam, e esse foi o caso para vários místicos que realizaram este
Estado de Ser em meio mesmo a esta matriz, que foram capazes, pelo seu caminho pessoal, de romper esta

separação.

Há entre vocês os que intervêm, como o bem amado SRI AUROBINDO, como UM AMIGO, como OMRAAM
MIKAËL AÏVANHOV e outros, ilustres desconhecidos, que foram capazes, mesmo no século passado, ou há
vários séculos, de contatar com esta Essência de Estado de Ser chamada, naquela época, de Divindade ou

corpo Divino.

Obviamente, essas experiências não puderam, em geral, estabelecer-se de maneira duradoura, durante essas
épocas passadas.

O que explica que alguns místicos tenham vivido processos, denominados por alguns deles, a noite escura da
alma, ocorrendo após um período privilegiado de contato com o Estado de Ser, com o Todo.

Eles voltaram a descer, depois, na personalidade, e isso representou, para eles, uma ruptura, uma noite escura.

Aí está, bem amada Semente de Estrela, o que eu posso lhe responder.

***

Questão: como você define o Amor?

Definir é já traí-lo.

O Amor é a Unidade.

O Amor é o Todo.

O Amor é uma atração desprovida de interesse, desprovida de qualquer vantagem.

O Amor é doação.

O Amor é abandono.

O Amor é sacrifício, mas não no sentido humano.

O Amor é liberdade.

O Amor é também o que permite à Vida existir.

Sem Amor, não poderia haver Vida, quaisquer que fossem os espaços Dimensionais onde isso se produz.

Certamente, na sua Dimensão, o Amor foi colorido de elementos específicos e que não são o Amor.

O Amor é, antes de tudo, Luz e Vibração.

O Amor é, antes de tudo, Consciência.

O Amor é, antes de tudo, Unidade, Alegria indizível e eterna.



O Amor não é uma manifestação afetiva, nem uma manifestação emocional porque, naquele momento, o Amor
é desviado, porque não é doação, nem abandono, mas a busca, de preferência, de interesse.

O Amor é o que sustenta as Dimensões, os Universos.

O Amor é o que permite a expressão da Vida.

O Amor é o centro.

O Amor é o cubo da roda que permite à roda girar.

Mas, definindo-o, nele colocando palavras, afasto-me quanto à sua Essência.

O Amor é Revelação da Presença.

O Amor é Ser, no Ser.

O Amor é Ser na Vibração mais exata, expressando o canto do Universo e dos múltiplos universos.

O Amor é, antes de tudo, Luz expansiva, Luz de doação, Luz onde não interfere qualquer elemento oposto à
Luz.

***

Questão: é normal, por vezes, sentir menos os formigamentos no nível do Coração?

Bem amada Semente de Estrela, as diferentes percepções que você pôde ter e que ainda tem no nível do
Coração, estão se transformando.

Existe, atualmente, uma etapa de integração correspondente ao que o Arcanjo MIGUEL chamou de 6ª Etapa,
que é a descida do Fogo do Amor ao sacro.

Quando o Triângulo Sagrado despertar, então, para você, o Fogo do Coração irá reaparecer.

Não existe qualquer inquietação a ter porque, quando o Fogo do Coração se manifestar uma vez na
Eternidade, jamais pode desaparecer da sua vida.

***

Questão: na meditação, em três, sentimos algo que nos tocou muito.

Bem amada, assim como lhes anunciou o Arcanjo MIGUEL e ilustrando, por ele, as palavras de CRISTO,
«quando estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês».

É a experiência a que serão levados a realizar, em vocês mesmos, mesmo a sós.

O Mestre da Luz está agora presente no Éter e na sua capacidade Vibratória de Consciência para serem
tocados, para comunicarem a quintessência.

***

Questão: devemos comunicar as experiências que vivemos?

Bem amada Semente de Estrela, você levanta, nesse nível, algo de fundamental.

Não esqueça que aqueles dos seus irmãos e irmãs, que negam ainda a Luz, por ignorância ou por medo,
podem já estar bem mexidos pelo que você vive.

Falando então com palavras, apenas poderá colocá-los na resistência.

Em alguns casos, isso pode ser necessário, mas não esqueça que dentro do que você vive, na Radiância do
seu Coração, você deve também deixar o outro livre.

Então, a cada vez, coloque-se a questão se o fato de falar do que vive não obstrui a liberdade do outro.

Obviamente, a Alegria do Coração, a Vibração da Coroa Radiante do Coração e do Fogo do Amor dão vontade
de compartilhar e expressar o que é vivido.

Mas não esqueça que a maioria dos seres humanos não está ainda pronta para viver isso.

Cabe a você sentir, então, em cada uma das suas relações, o que é certo expressar, o que é certo dizer ou não
dizer, mas, também, dado o número cada vez mais importante que vocês são sobre este planeta a viver esta

Coroa Radiante do Coração, é evidente que existe um aspecto de contágio da Luz, de um para o outro.

É isso o mais importante.



Através do seu papel de Ancorador da Luz e de Semeador da Luz, você trabalha no estabelecimento da Luz.

Nunca esqueça que as palavras, mesmo as mais procuradas, serão apenas, infelizmente, muito fracas para
expressar o que você vive no Interior.

Pois, o que você vive no Interior, não pertence a este mundo e não pode ser definido por palavras.

É nesse sentido que o vocabulário dos intervenientes neste canal, como em outros canais, tentam encontrar
palavras desprovidas de conotação religiosa ou ainda de conotações com egrégoras que nada têm a ver com o

que vocês vivem hoje.

Que isso não a impeça, no entanto, de manifestar em você, e ao seu redor, a Alegria do Coração, a Fluidez, a
Unidade, e isso passa das palavras, pois esta experiência e o estado no qual você está, é visível.

Aqueles que estão na oposição podem desencadear fúrias que qualificaria de negras, porque eles sentem
bem que vocês estão em algo que os incomoda.

E sim, a Luz incomoda ainda os seres humanos, não porque esses seres estejam desviados da Luz, mas
porque dela eles foram muito privados.

Porque eles foram tão condicionados pelas Crenças, pelo seu próprio mental, pelas suas próprias convicções,
e pela sua educação, por um conjunto de sistemas que foi chamado de 'sistema de controle humano', que tudo

fez para evitar-lhes viver o que vocês estão vivendo e, no entanto, vocês o vivem.

Então, quando vocês descobrem os espaços de Irradiação do seu Coração, quando vocês descobrem esta
Unidade em vocês, esta Alegria, vocês se tornam um ser de soberania integral e, tornando-se soberano da sua

Vida, obviamente, aqueles que ainda estão condicionados podem ficar com medo.

Sim, a Luz pode incomodar.

A Luz é um Fogo ardente que não queima.

É um Fogo que desconstrói, que dissolve as Sombras, mas as Sombras são por vezes ameias necessárias a
algumas almas, ainda hoje, porque elas têm medo.

Lembrem-se de que os medos criados pelo mental são certamente o obstáculo principal para o
estabelecimento da Luz nos seus irmãos e irmãs, ainda hoje.

***

Questão: um contato pessoal com o Sol tem um sentido específico?

Sim.

O Sol é o lugar onde foram retidos prisioneiros os seus corpos de Eternidade, os seus corpos Divinos,
chamados, hoje, de corpos de Estado de Ser.

Vários místicos sentiram-se em ressonância com o Sol, levados a meditar diante daquele que dá a Vida e que,
no entanto, por uma série de mecanismos sobre os quais não irei me estender, tiveram cativos os seus corpos

Divinos.

Um primeiro contingente de corpos de Estado de Ser, liberados do Sol, chega sobre a Terra.

Ele está chegando.

Esses contingentes irão se manifestar a algumas almas, no momento das luas cheias, nos três dias anteriores.

Vocês estão nesse momento.

E todo mês, a cada ciclo lunar que passar, trará o contingente de corpos de Estado de Ser nos seus corpos de
personalidade.

Cada vez mais almas despertam-se ao Fogo do Coração, à reunificação das Três Lareiras no Coração e ao
retorno à Unidade.

Assim, os momentos que vocês vivem, seja o que for que vocês ainda puderem provar de difícil em suas
vidas, nos seus corpos, não é nada com relação à Graça da Luz e à Graça do Amor que irão redescobrir.

Então, sim, o Sol é importante, além de ser o que é chamado de Logos Solar, ele é portador da Vibração
CRISTO MIGUEL, que é aquela que volta para vocês.

O Sol é um dos agentes importantes para a dissolução total da matriz na qual vocês estão.

Ele participa, a seu modo, da Irradiação d'A FONTE, das Irradiações do Espírito Santo e das Radiações do
Ultravioleta.

Ele é o retransmissor, como nós mesmos, os Arcanjos, temos sido os retransmissores d'A FONTE, para
vocês.

***



Questão: as dores nos glúteos fazem parte do processo de abertura do sacro?

Bem amada Semente de Estrela, isso participa inteiramente do processo.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante do Coração, quando ela é ativada, alguns de vocês puderam
sentir pressões e compressões antes da fase de liberação.

É do mesmo modo no nível do Triângulo Sagrado.

O despertar da Kundalini, mesmo se alguns de vocês puderam ler sobre isso, nada é em relação ao que
vocês vivem.

É efetivamente isso que vocês vivem.

***

Questão: o que representa cada uma das Doze Estrelas da Coroa de MARIA?

Cada uma das Estrelas de MARIA representa uma virtude, uma função.

Algumas delas lhes foram desvendadas e reveladas.

As Doze Estrelas de MARIA são também as doze Luzes que, no nível do firmamento, cuidam, como uma Mãe,
de vocês.

Existe, em meio às Dimensões, que cuida de vocês, um nível Dimensional conectado com MARIA, e eu diria
que onze dessas Irmãs conheceram a experiência humana, portando nelas uma dessas doze virtudes.

Essas Doze Estrelas de MARIA estão também localizadas no seu corpo físico, como doze pontos de Vibração
existentes na Coroa Radiante da cabeça e correspondendo a funções bem precisas nas diferentes zonas

neocorticais.

Algumas das funções já foram reveladas, há quase um ano, há oito meses exatamente, correspondentes a
pontos específicos que têm nomes e funções.

Esses pontos se ativam em vocês quando vocês chamam as cinco sílabas, as cinco Chaves Metatrônicas OD
ER IM IS AL.

Alguns de vocês identificaram-nos no plano Vibratório, sem, no entanto, conhecer as funções.

Mas, esses pontos têm funções precisas, extremamente específicas, do mesmo modo que existe, nesse
corpo físico, músculos cujas funções são extremamente específicas, do mesmo modo, no nível desses
pontos de Vibração existem funções extremamente específicas no plano da Consciência e no plano da

evolução da Consciência, nos Multiversos e nas múltiplas Dimensões.

Esses pontos estão distribuídos ao redor da Coroa Radiante da cabeça e se ativam neste momento.

Do mesmo modo, existe na Coroa Radiante do Coração, alguns pontos de Vibração.

Alguns deles fazem parte de algumas meditações que lhes foram comunicadas pelos Melquizedeques e, em
particular, pelo Mestre RAM, correspondendo, aí também, a funções Vibratórias e espirituais que lhes permitem

reencontrar a Unidade e, portanto, superar a dualidade.

Do mesmo modo, no nível do Triângulo Sagrado, no nível de seu sacro, existem múltiplos pontos de Vibração
distribuídos na periferia do sacro.

O importante, ainda uma vez, não é tanto ter explicações.

Se eu tomar a analogia com relação aos seus músculos, nesta densidade na qual vocês estão, um músculo é
comandado por um nervo.

Vocês não conhecem o nome desse nervo e, no entanto, isso funciona.

O importante é a Vibração e a função que exercem, sem, no entanto, conhecer necessariamente os nomes ou
as denominações.

Mas lembrem-se de que nada do que foi escondido ficará ainda escondido.

Tudo será revelado.

A revelação não é, necessariamente, um fato intelectual, mas é bem mais uma vivência, justamente, desses
pontos de Vibração de Luz em vocês.

Assim, é o mesmo para o seu corpo reencontrando a sua dimensionalidade, através do fim do DNA prisioneiro
na matriz e da descoberta de funções mais espirituais do DNA, ilustrando-se através da descoberta dos cinco
novos corpos ou cinco novas Vibrações, distribuídas no seu corpo físico e incorporando, aí também, funções

espirituais.



***

Questão: a reunião do corpo de Estado de Ser e do corpo de personalidade é um fenômeno único?

Bem amada, não é único, sem isso você não estaria mais aí para me colocar a questão.

É um processo progressivo que se estabelece como uma abordagem Vibratória lenta, por toques sucessivos,
por ancoragens sucessivas de pontos e de novos circuitos energéticos desconhecidos de vocês, colocando-

se a vibrar.

Assim, por exemplo, quando o corpo de Estado de Ser se manifestar na Coroa Radiante da cabeça, vocês irão
perceber o que foi chamado de duodécimo corpo, situado logo acima da ponta do nariz, manifestando-se por

Vibrações que circundam os olhos, e estabelecendo circuitos Vibratórios dentro da boca, no palato.

Esse é um dos primeiros contatos com o Estado de Ser, existem vários outros.

Assim, a abordagem do Estado de Ser se faz, hoje, na personalidade, a fim de permitir-lhes fundir os dois.

Alguns seres, há um ano, tiveram a oportunidade de transferir a totalidade da sua Consciência para o corpo de
Estado de Ser, como anunciou o Arcanjo MIGUEL e de permanecer encarnados nesta personalidade.

Isso permite descobrir o aspecto multidimensional do que vocês são, nesse veículo de Luz, corpo de Estado
de Ser, corpo de Cristal, corpo de Diamante, de acordo com a sua origem Dimensional, cujo tamanho e

funções são profundamente diferentes.

Cada corpo de Estado de Ser sendo diferente de um outro corpo de Estado de Ser, do mesmo modo que não
existem dois corpos físicos idênticos sobre a Terra, exceto para os gêmeos verdadeiros.

***

Questão: o sonho pode ser um meio de contato com o Estado de Ser?

Cada vez mais seres humanos, bem amado, vivem em situações de sonhos, fenômenos novos.

O contato com o Anjo Guardião que foi anunciado, há mais de dois anos, pelo Arcanjo JOFIEL, ocorreu, nas
primeiras vezes, à noite, no que é chamado de sonho, mas, a diferença com relação a um sonho normal, é que

esse sonho é muito mais expressivo, muito mais existente em meio à Consciência do que um sonho que se
dissolve quando vocês abrem os olhos.

Então, sim, muitos desses pontos Vibratórios de contato estabelecem-se quando o seu mental está em
repouso, ou seja, durante o seu sono.

***

Questão: visitando um Templo no Egito, vivi uma iniciação que precisei interromper. O que é desta
iniciação e era certo interrompê-la?

Bem amada, apenas existe uma iniciação que é aquela dos seus encontros com vocês mesmos.

Todo o resto são apenas etapas, por vezes ilusórias, por vezes verdadeiras, que lhes dão a ilusão de se
aproximarem de vocês mesmos.

A iniciação foi concebida dos mundos dissociados.

Que isso se chame marcha sobre o Fogo, encontro com o que vocês quiserem, isso apenas irá permanecer
como modalidades falsificadas.

A única Verdade é viver o Fogo do Coração, não há outra.

A verdadeira iniciação é acender a sua Coroa Radiante da cabeça, do Coração e do seu Triângulo Sagrado.

Aí está a iniciação que lhes permite reencontrar o que vocês são.

Todo o resto são apenas etapas, por vezes importantes.

Agora, no que se refere à iniciação da Reconexão com MARIA, hoje, pode ter diferentes nomes, porque ela
trouxe esta Vibração Mariana, quer vocês chamem de IS-IS, quer vocês chamem de Sekhmet, quer vocês
chamem ainda de Inanna, isso não tem qualquer importância porque se trata, definitivamente, da mesma

entidade de Consciência.

***



Questão: há um mês, eu tenho um bloqueio do sistema digestivo. O que é?

Bem amada Semente de Estrela, não é o meu papel responder a este tipo de questão.

Definitivamente, sejam quais forem os bloqueios que vocês sentirem no seu corpo ou na sua cabeça, são
apenas o reflexo de resistências ligadas ao fogo da personalidade, ligadas, provavelmente, como para todos e

cada um, a processos de medos inconscientes ou conscientes, obstruindo o acesso ao seu Estado de Ser.

Agora, os jogos da Dualidade vão fazê-los procurar, pelas diferentes técnicas colocadas à sua disposição, em
meio mesmo à personalidade e a anomalias de funcionamento, cicatrizes chamadas de cármicas.

Hoje, eu lhes digo: joguem tudo isso para longe de vocês, a Luz está aí.

Procurem a Luz que está aí, descubram-na em vocês e todo o resto irá desaparecer, sem exceção.

***

Questão: os laços com as crianças, com crianças pequenas, em particular com uma criança
deficiente, podem ser um obstáculo com relação ao processo de acesso ao Estado de Ser?

Bem amado, a própria palavra que você emprega é um obstáculo.

Todo laço é um obstáculo.

O Amor é liberdade e liberação, e jamais laço.

O laço é proveniente da sua história afetiva ou do que vocês chamam de karma ou de experiências de vida.

Não é, agora, questão de se separar daqueles que estão próximos de você ou que você ama, mas de se
liberar.

Liberar-se não quer dizer desaparecer, mas torná-los livres, porque o Amor é liberdade.

Enquanto você não for capaz de tornar livre uma relação, você mantém efetivamente o que você chama de
laço.

O laço é privação da liberdade, para um como para o outro, ao passo que o Amor é liberdade.

Amar é tornar livre.

Do mesmo modo, o Estado de Ser que entra em contato com vocês, irá fazê-lo no seu ritmo, que é o ritmo, de
fato, das dissoluções das suas próprias Crenças, aquelas que ainda permanecem em vocês.

Enquanto vocês acreditarem em algo que não é vocês, o Estado de Ser não poderá penetrar inteiramente no
corpo de personalidade e vocês não poderão transferir inteiramente a sua Consciência no Si, na Unidade.

Assim são os mundos Unificados, onde não existe qualquer laço, onde tudo é liberdade e responsabilidade.

***

Questão: desde o início da canalização, eu sinto um peso sobre o esterno. Por quê?

Bem amada, isso é chamado de ‘porta estreita’.

A passagem do ego ao Coração é por vezes sentida como uma pressão dolorosa na ponta do esterno.

Isso antecede a ativação do 8º corpo que é, justamente, o nascimento, em vocês, do Embrião Crístico, ou seja,
da sua própria Dimensão Crística em vocês.

***

Questão: como ir para a Unidade, como afastar-se da Dualidade, pela neutralidade?

Bem amada Semente de Estrela, a palavra neutralidade poderia ser aquela que poderia se aproximar.

A Dualidade está ligada à ação/reação inexorável que existe nesta Dualidade.

Quer seja nas leis físicas, quer seja nas leis humanas, quer seja nos princípios gravitacionais, quer seja nas leis
cármicas.

Penetrar nas esferas da Unidade os libera literalmente de tudo isso.

Existe, naquele momento, o estabelecimento em uma Consciência Unificada, onde tudo se desenrola e tudo
decorre da experiência da facilidade.

Tudo se torna evidência, tudo se torna simples, tudo se torna luminoso.



Mesmo as zonas de resistência não nos fazem mais participar, nem os fazem participar, de qualquer maneira,
desse jogo da Dualidade.

Vocês estão ao mesmo tempo distanciados, sem, no entanto, estarem em outros lugares.

Vocês estão totalmente aí e eu diria até que é o único momento em que vocês estão totalmente aí porque,
naquele momento, a sua conduta não é ditada pela experiência do passado, mas, unicamente, pela experiência

do seu presente, pela experiência da Vibração presente que vocês experimentam naquele momento.

O aprendizado é um aprendizado, aí também, que se faz por toques, de maneira progressiva, em função das
suas capacidades para deixar trabalhar a Luz em vocês, o que eu já expressei muito longamente no ano

passado como o princípio do abandono à Luz.

Progressivamente e à medida que vocês derem passos para vocês mesmos, e para a Luz, progressivamente
e à medida, as coisas se tornam simples.

Progressivamente e à medida, as zonas de resistência, em vocês como ao seu redor, se dissolvem e o seu
caminho se torna evidência, torna-se luminoso, e, sobretudo, torna-se alegre.

O caminho da Unidade é uma via que, como o seu nome indica, está além da Dualidade.

Enquanto vocês estiverem na Dualidade, vocês estão no que chamam de livre arbítrio, que vocês reivindicam
alto e forte.

Quando vocês penetram nas esferas da Unidade, vocês abandonam o livre arbítrio para a liberdade, o que não
é realmente a mesma coisa.

Na liberdade, vocês não estão mais sujeitos à influência do que vocês chamam de karma ou ação /reação.

A sua Vida é impregnada de Graça. 

Ela fica plena de facilidade, de Fluidez e de Unidade.

***

Questão: em função da sua resposta, eu me pergunto se estou no caminho correto.

Bem amada, como você quer que algo exterior a você lhe traga uma resposta, se isso não é recair na
Dualidade?

***

Questão: se for o caso de se voltar para si para encontrar o Estado de Ser, o que é dos terapeutas?

Bem amada Semente de Estrela, muitos terapeutas, hoje e desde já vários anos, descobrem esse dilema
porque, ser terapeuta é, necessariamente, estar na Dualidade.

Não pode ser de outro modo.

Agora, eu não quero dizer com isso que vocês devam largar, mas isso cabe a vocês.

A decisão deve vir de vocês porque, a um dado momento, o próprio fato de levantar esta questão, evidencia a
tensão existente em meio ao que vocês chamam de terapia.

A terapia recorre àquele que sabe, àquele que conhece, em oposição àquele que padece e que não conhece.

Assim, manter vias de terapia, sejam elas quais forem, neste mundo, participa, definitivamente, da Dualidade.

Eu não condeno, porque nada é condenável, obviamente.

Mas, de tomada de Consciência em tomada de Consciência, vocês irão chegar, se viverem na Unidade, à
mesma conclusão.

***

Questão: é o mesmo para os astrólogos?

Bem amada Semente de Estrela, não é proibido levar uma ajuda a alguém que lhes peça, seja ela qual for.

Agora, há certamente tanto astrologias como astrólogos.

Tudo depende de qual é a astrologia.

É uma astrologia que vai fechá-los na personalidade descrevendo os encadeamentos ou é uma astrologia da
Alma?



Ou uma astrologia cármica que já é melhor?

Ou é uma astrologia sideral que lhes fala do Espírito e não mais da personalidade?

Aí também, tudo depende do caminho pessoal que você realizou, porque vocês deveriam ser capazes, através
da terapia, como da astrologia, de liberar o outro.

Liberar o outro não é chamar sua atenção sobre as zonas de Sombra, mas, bem mais, mostrar-lhe o caminho
da Luz e o caminho da Unidade.

Então, naquele momento, a resposta vai depender, obviamente, do astrólogo e das suas funções.

Mas eu não posso falar da astrologia de maneira geral, assim como eu não posso falar de tal ou tal técnica.

Elas lhes pertencem e pertencem a este mundo, ao mundo dissociado, ao mundo da Dualidade.

Quando vocês penetrarem nas esferas da Unidade, vocês irão se aperceber, progressivamente, de que não
pode existir anomalia.

Não podem existir todas as leis que conheceram e todos os sofrimentos que conheceram em meio a este
mundo.

Vocês imaginam um Arcanjo com uma asa quebrada?

Isso é impossível.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes agradeço então pela atenção e pela Vibração que me deram.

Em troca, eu lhes trago novamente a minha Radiância e a Radiância do Arcanjo URIEL.

Recebam todo o nosso Amor e todas as nossas Bênçãos, além das palavras, pela Vibração emitida agora, da
nossa Consciência à sua Consciência.

Sejam abençoados.

... Efusão de energia...

************
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~ A NOVA RESPIRAÇÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam a minha Alegria.

Recebam a minha Paz.

Recebam as minhas Bênçãos.

Como de hábito, quando da minha vinda na sua densidade, eu irei me expressar através das palavras,
através do silêncio e através da Vibração.

A minha intervenção desenrolar-se-á em dois tempos: o primeiro, que está ligado diretamente aos
processos Vibratórios da Consciência em curso, atualmente, na humanidade, onde eu vou desenvolver

uma série de mecanismos que lhes permitem expressar e viver o Fogo do Coração no conjunto das suas
estruturas etéreas, permitindo a esse Fogo do Coração tornar-se Fogo do Éter e encarnar-se, a fim de

despertar e acender em vocês a terceira Lareira: o Sacro.

Como Mestre do Ar na Assembleia dos Melquizedeques, eu trabalho em tudo o que atinge, de perto ou de
longe, o Éter da Consciência humana, assim como do planeta sobre o qual vocês estão.

Em seguida, eu vou tentar responder, aí também, por palavras, pelo silêncio e pela Vibração, às perguntas
que poderei ter suscitado em vocês, com relação ao que eu vou lhes dar e, também, com relação, de uma

maneira mais geral, ao Ar e ao Fogo.

A respiração, aquela que todos vocês conhecem, que todos nós conhecemos, aquela que permite
simplesmente viver, efetua-se, nas suas estruturas, por órgãos especializados, mas também, e

certamente, no nível celular como no nível químico.

Hoje, quando vocês chegam ao Fogo do Éter, a respiração do homem se modifica.

Esta respiração modifica-se a fim de ali incluir um novo potencial que é fazer respirar o Coração.

Certamente, vocês irão responder, o Coração bate e transporta o sangue.
O Coração Vibra, quando falamos do Coração espiritual.

E eu acrescentaria que o Coração respira.

Como é que o Coração respira?

É até mesmo a etapa prévia e indispensável que permite ao Fogo do Coração limitar-se, para permitir ao
Fogo do Sacro despertar.

A respiração é bem conhecida em várias técnicas existentes na superfície deste planeta, desde algumas
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formas de Yoga, passando por práticas orientais ou ainda, como técnicas mais modernas chamadas de
sofrologia ou outras, existentes de maneira ainda mais recente.

Os Anciões entenderam que a respiração estava ligada à Consciência.

Algumas técnicas modernas permitem, criando uma hiperventilação, viver, aliás, modificações do estado
de Consciência.

Hoje, as modificações de estado de Consciência não são destinadas a fazê-los reviver um nascimento ou
um traumatismo mas, bem mais, para permitir, como disse, o Despertar do Fogo do Sacro, em um

primeiro momento.

E, em um segundo momento, a reunificação do que foi chamado de Tripla Lareira: Coroa Radiante da
cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado.

O bem amado Sri Aurobindo lhes deu um processo de respiração de boca aberta.

Esse processo da boca aberta era bem conhecido junto a vários povos primitivos e também no Egito, onde
o ritual de abertura da boca permitia a passagem da Alma.

Todo o mundo conhece também, certamente, a primeira respiração e a última respiração.

Hoje, eu venho facilitar-lhes a nova Respiração.

Aquela que permite fazer respirar, literalmente, o chakra do Coração.

Frequentemente, as técnicas existentes vão fazê-los ancorar a respiração no abdômen ou, pelo contrário,
hiperventilar na parte superior ou ainda praticar respirações alternadas pelas narinas, técnicas

perfeitamente conhecidas no Pranayama.

Hoje, eu venho realmente lhes falar de um novo Sopro, de uma nova respiração.

Pelo silêncio e pela Vibração, agora, eu os deixo impregnarem-se dessas poucas palavras antes de entrar
no que é a nova Respiração.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e caras irmãs na humanidade, continuemos.

Vocês não ficaram sem observar que nos seus períodos de alinhamento, a sua respiração se faz mais
leve, mais superficial e que, para alguns de vocês, ela dá até mesmo a sensação de parar.

Além desta etapa, existe uma etapa em que vocês vão dirigir a respiração pela sua própria Consciência,
abrindo a boca, assim como disse Sri Aurobindo, e levando a sua Consciência ao Coração, ao mesmo

tempo em que no ritmo respiratório transcorrendo pela sua boca.

Vocês vão, pela sua própria Consciência, fazer a alquimia desta respiração de boca aberta, com a
Consciência passando no chakra do Coração e muito rápido, e vocês podem realizá-lo agora, vocês irão

constatar que o batimento do Coração dá lugar à respiração do Coração.

Realizemos isso no silêncio e pela Vibração, antes de prosseguirmos.

Simplesmente estar consciente da respiração e da pulsação do Coração e do chakra do Coração.

... Efusão de energia ...

Este exercício, que vocês podem realizar à sua maneira, sem entretanto, até mesmo, estar em meditação,
permitir-lhes-á muito rápido aceder à respiração do Coração, que irá permitir, por um período de tempo
variável e depois por um período de tempo variável para cada um de vocês, passar o Fogo do Éter ao

conjunto do corpo e no Sacro, realizando o processo denominado pelo Bem Amado Sri Aurobindo « switch
da Consciência ».

Este processo é direto e rápido, até mesmo instantâneo, que permite à Consciência dual ir para a
Consciência Unitária.



Realizemos isso no silêncio e na Vibração.

... Efusão de energia ...

Realizando isso, além mesmo do switch da Consciência e talvez da ativação do Fogo do Éter em meio até
mesmo ao seu corpo, na totalidade, alguns de vocês percebem as ressonâncias no nível do Sacro.

Quaisquer que sejam as percepções durante esta prática, permaneçam centrados na respiração do
Coração, com a boca aberta ainda, no silêncio e na Vibração.

Mais uma vez, recomecemos juntos.

... Efusão de energia ...

Continuemos.

Aqueles de vocês mais sensíveis irão perceber, além do Fogo do Éter e do Fogo do Sacro, um ponto de
Vibração importante, atrás da cabeça, na sua parte inferior.

Esse ponto, alguns de vocês talvez leram ou sentiram, foi chamado de ponto Ômega, chamado também
nas tradições populares, quaisquer que sejam, de «o olho do guerreiro», aquele que permite ver atrás de

si e, portanto, de retornar a Consciência do exterior para o interior, da frente para trás.

Esse processo respiratório participa da reversão.

Aquela que irá lhes permitir passar da respiração desse mundo, para a respiração no Ilimitado.

Pela Vibração, no silêncio, respiremos.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e irmãs nesta humanidade, passemos agora à segunda parte da minha Presença entre
vocês.

Se houver questões relacionadas a esse processo, eu os escuto.

***

Questão: é normal que, agora, a respiração se acelere e que se sinta muito calor?

Boas vindas ao Fogo do Éter.

***

Questão: durante esse processo de respiração, pode haver um movimento da cabeça e algumas
zonas do cérebro que sejam ativadas?

Caros irmãos e caras irmãs, isso é completamente lógico.

O processo, permanecendo muito simples de se trabalhar, irá desencadear inevitavelmente percepções
novas no corpo, que é o seu Templo Interior.

As Vibrações novas ativar-se-ão e acender-se-ão.

O ritmo poderá acelerar-se também, assim como o ritmo cardíaco.

As Vibrações ativar-se-ão também no nível do Sacro e percorrendo o corpo.



A Consciência, pela mobilização da Respiração deste modo, pode literalmente guiar o Fogo do Éter em
vocês, como se, e isso é real, vocês tocassem uma harpa, e esta harpa é o seu próprio corpo.

E os dedos que fazem vibrar as cordas são o olhar da sua Consciência.

O processo participa do seu papel Criador, da sua realidade.

Isso é muito lógico.

***

Questão: é preciso centrar a atenção sobre o Coração órgão, o Coração chakra ou os dois?

Trata-se sobretudo da mesma região de espaço do seu corpo.

O importante sendo a atenção da Consciência sobre esta região do corpo, quer esta região seja
assimilada pela sua Consciência no seu aspecto físico, na sua contraparte etérea, no chakra ou no

Coração espiritual.

O que é importante, é a colocação da Consciência neste espaço sagrado do Coração, englobando todos
os Corações e o chakra presentes naquele nível.

***

Questão: é preciso inspirar e expirar pela boca?

Nada há que decidir, simplesmente abrir a boca.

O ar poderá passar indiferentemente pela boca ou pelo nariz, para inspirar como para expirar.

***

Questão: quando, durante esta respiração, tem-se a impressão de adormecer, isso pode
corresponder ao switch da Consciência?

Inteiramente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Caros irmãos e irmãs nesta humanidade encarnada, eu lhes transmito a minha Paz e as minhas Bênçãos.

************
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Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam gratidão e bênçãos.

Irmãos e irmãs desta humanidade encarnada, sou aquele que se manifesta nesse canal desde pouco tempo.
Sou aquele dos Melquizedeques que lhes entrega chaves; chaves importantes que permitem trabalhar na

constituição, em vocês, de novas estruturas: aquelas da Unidade, aquelas da reunificação de seu corpo que vocês
conhecem, esse corpo que vocês esqueceram.

Através da minha Presença, através da minha Vibração e da minha Consciência, através também de certo número
de ferramentas (das quais algumas foram comunicadas a esse canal, há muito tempo), eu venho entregar-lhes o que

me permiti chamar a ‘Yoga da Luz’, a ‘Yoga da Verdade’ e a ‘Yoga Celeste’.

Eu sou, de algum modo, a Consciência que lhes dá as chaves, permitindo-lhes esta ginástica específica de
comunicação com seu ser multidimensional.

Muito em breve vocês terão à disposição o que dei muito recentemente e que chamei o ‘Yoga Celeste’ (*), que lhes
permitirá, através de coisas extremamente simples que utilizam seu corpo como ressonador, favorecer a eclosão em

vocês de seus novos potenciais espirituais, de seus novos potenciais de Consciência.

Eu acompanho, seja em meio aos 24 Anciões como por algumas intervenções mais precisas, seu acesso à sua nova
vida.

Vou permanecer com vocês durante um lapso de tempo, para responder a suas questões, se possível, orientadas sobre
a nova Consciência e as novas Vibrações.

Participarei também, com vocês, no trabalho de alinhamento de 19 às 19:30h (horário francês – 14 às 14:30h em
Brasília), permanecendo presente.

Então, do meu Coração ao seu Coração, e do seu Coração ao meu Coração, comunguemos e compartilhemos.

Estou agora na sua escuta, a fim de trazer-lhes, pela Vibração da sua Consciência e pelas palavras escolhidas, o que
lhes permitirá ir para mais facilidade e mais fluidez no estabelecimento do seu Estado de Ser, em meio mesmo a esta

dimensão.

***

Questão: perdi recentemente várias chaves e aí, você fala de chaves.

Cara irmã, não posso, obviamente, dizer-lhe onde estão suas chaves, assim como você as percebeu, penetrando as
esferas do Estado de Ser, cada um a seu ritmo, vocês a perceberão que as sincronias se instauram.
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Que isso seja no discurso ou palavras, que seja no que lhe acontece no plano do desenrolar de suas vidas, as sincronias
se instauram.

Os ‘princípios de atração e de ressonância’ colocam-se, eles também, no trabalho rapidamente, permitindo a sua
Consciência captar o significado porque, ao se colocarem resolutamente nos espaços Vibratórios da Unidade, vocês

podem efetivamente dizer e afirmar que tudo se torna sinal e que tudo é sinal.

O perigo é, entretanto, que seu mental se aproveite para ali ver o que ele quer ver ali.

Eu os engajo, com relação a isso, a viver os sinais e as sincronias sob o olhar da simplicidade e da evidência.

O sinal é sinal por si.
Ele é significado em sua manifestação.

Não implica necessariamente nem obrigatoriamente num movimento do mental para ligar o que nem sempre é
passível de religar.

Então, no que concerne, cara irmã, ao que você viveu e a ressonância que encontrou com relação às chaves,
obviamente, é um encorajamento para encontrar novas chaves.

O mental, quanto a ele, poderia dizer qualquer outra coisa.
Ele poderia dizer que você não está enraizada o bastante.

Ele poderia dizer que é preciso mudar e todo um conjunto de outras coisas que nada têm a ver com o sinal em si.

Lembrem destas palavras mestres: o sinal é significado em si mesmo.
Ele é ressonância e, antes de tudo, simplicidade.

Ele está aí para colocá-los ainda mais na ressonância com os mundos Unitários.
Ele não está aí para fazê-los cogitar e refletir.

Esta é, aí também, uma chave para compreender o desenrolar de sua vida não mais com o intelecto, mas com o
Coração.

O que representa, aí também, uma mudança de paradigma importante, um modo de evoluir que participa do
abandono à Luz, do estabelecimento da Verdade e da simplicidade em suas vidas e no desenrolar de suas vidas.

De uma maneira geral, quando um sinal se manifesta, vá para a simplicidade e para a evidência.
A explicação está no agora.

Ela não é jamais relacionada a um passado, qualquer que ele seja.

Acolham os sinais, eu diria, com bom humor, como uma criança que se maravilha e que vive o que vive, sem ali
pensar e sobretudo, sem ali projetar o que quer que seja.

O Estado de Ser lhes pede para viver a evidência na leveza.
O que os torna pesados não é do Estado de Ser.

O que os torna leves é necessariamente do Estado de Ser.

Procurem a Alegria.
A Alegria está na simplicidade.

Procurem a evidência.
A evidência está em sua criança interior.

Assim que algo se torna complicado e resiste, isso os afasta da Unidade.
Muitos de vocês percebem já as manifestações diretas pelo aspecto Vibratório.

Aqueles de vocês que o vivem, já deram um grande passo para a substituição da cabeça pelo Coração.

O Coração não é um disparate.
O Coração não é algo que denote uma falta de inteligência, no sentido em que vocês entendem.

Bem ao contrário, o Coração, o seu, é bem mais inteligente do que jamais será sua cabeça, qualquer que seja o nível
desta cabeça.

A vida, de acordo com a evidência do Coração, é simples e fácil, contrariamente à vida ainda expressada pelo
mental.

Hoje, mais do que nunca e com relação às modificações de seu ambiente de vida, que está agora entre vocês, o
Coração é garantia de certa facilidade para viver, o que não lhes trará jamais sua cabeça.

Os sinais são já ressonância e explicação em si.

O que quer que lhes aconteça, se vocês estão sob a influência, naquele momento, da Vibração Unitária, não há
qualquer questão.

Porque, mesmo o sinal que pareça, para o mental, o mais inacreditável, torna-se evidência e simplicidade mesmo.

O mundo da Unidade funciona com o Coração, com um processo específico da Consciência que é a integração.
Esta integração se faz sem passar pela análise, sem passar pela síntese.

É uma etapa da Consciência que se realiza diretamente na alquimia do Coração, na alquimia da Verdade, onde não
existe mais espaço de questionamento.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximam desse modo de funcionamento, em momentos cada vez mais



Progressivamente e à medida que vocês se aproximam desse modo de funcionamento, em momentos cada vez mais
frequentes de suas vidas, vocês se aperceberão que sua vida tornou-se simples e fácil, quaisquer que sejam as

dificuldades exteriores que podem ainda existir.

Mas, mesmo essas dificuldades exteriores, estejam certos, dissolver-se-ão por si, progressivamente e à medida em que
vocês penetram os arcanos da simplicidade do Coração.

Isso se junta ao que dizia o Cristo quando dialogava com os apóstolos.
Por exemplo, quando ele lhes dizia para deixar os mortos enterrarem os mortos ou, ainda, quando ele lhes

perguntava: «o pássaro se preocupa com o que comerá amanhã?».

Isso se chama a Confiança.
Mas, além da Confiança, esse famoso ‘abandono à Luz’.

Não há melhor proteção, no que vem, que a Luz.
Não há melhor proteção do que entrar na Unidade e no Fogo do Coração.

***

Questão: o mais certo é sentir a necessidade de se abandonar à Luz sem condição ou abandonar-se à Luz, mas com
uma forma de direção específica?

Há algo, cara irmã, de que têm horror o mental e a personalidade: é justamente o abandono.
Muitas pessoas falam de soltar. Mas, o que é soltar?

É ainda a personalidade.
Em contrapartida, o abandono é vivido pela personalidade como uma demissão, uma fuga. O que, obviamente,

não é.

O abandono é um ato de graça final, de devoção à Luz.
E o mental não pode aceitá-lo. Porque o mental está aí para controlar, para permitir dirigir sua vida física.

É seu papel e sua função, e sua prerrogativa.

Assim, o abandono à Luz quereria tomar o lugar do mental.
Isso é intolerável para ele.

Assim, portanto, pode ser lógico que nesse processo de abandono possam se viver resistências ligadas ao mental.

E mesmo quando vocês tiverem chegado a viver na Unidade e no Fogo do Coração em quase permanência, resta, aí
também, o abandono final que é a dissolução, que é a Consciência de Si em sua totalidade.

Essa última passagem, que corresponde ao que chamei, como outros, o Maha Samadhi,traduz-se realmente por um
sentimento de morte iminente, de dissolução.

Todo ser vivo humano, e mesmo se está totalmente aberto à Luz, passa por esse ponto.
E todos, mesmo eu, tivemos medo. É lógico.

Porque é o abandono final.
É aquele que pronunciou Cristo sobre a cruz, quando disse, em língua original: «Eli, Eli Lamah Sabachtani?» (Meu Pai,

por que me abandonastes?).

É a angústia final da dissolução.
Todos, sem exceção, passam por esse ponto.

Salvo se, o mais frequente, essa passagem de ponto correspondesse à morte física.
Hoje, não será nada.

Será, efetivamente, uma dissolução física, mas a Consciência perdurará.
Porque aqueles de vocês que o quiserem, penetrarão, se a Vibração ali está, no corpo de Ressurreição, assim como

nomeado por São João, em seu Apocalipse.

Trata-se, se quiser empregar uma terminologia habitual dos humanos, do Santo Terror da Dissolução.

O aprendizado que vivem através de Vibrações, aprendizado da Unidade está aí, sobretudo para permitir-lhes, no
momento vindo, cruzar esta etapa sem obstáculos.

É preferível viver as resistências da personalidade agora do que no momento final.

***

Questão: há um meio para superar essas resistências?

Sim. E esses meios são cada vez mais simples e cada vez mais eficazes.
Mais esta distância entre as Dimensões é reduzida, mais lhes é fácil levar isso a efeito.

Isso não passa, obviamente, pelo mental, mas passará, de maneira muito mais rápida, pela via do ‘Yoga Celeste’.

***

Questão: quando o Coração de uma criança é ferido pelo comportamento de um pai, como ele pode reencontrar seu
Ser Interior e cicatrizar essas feridas?



Tudo depende da idade da criança.
As circunstâncias não são as mesmas, o fato de viver uma ferida aos 5 anos, do fato de viver esta ferida aos 15 anos.

E cada Alma, no mais, é diferente: não há alma estabilizada com relação às feridas.

Alguns seres em encarnação carregam essas feridas por sua vida inteira.
Outras crianças, enfim, desembaraçam-se muito rápido das feridas, sem o querer, de qualquer forma.

Hoje, o princípio Unitário quer que vocês vão para o essencial com relação a isso, criança ou não criança,
respondendo aí também a uma frase que disse Cristo: «Procure o reino dos céus e tudo o mais lhes será

acrescentado».

Procurem o Si, como eu pude dizer em minha vida, e a ilusão desaparecerá por si.
Vocês não podem fazer desaparecer a ilusão estudando a ilusão.

A ilusão apaga-se por si encontrando o Si.
Hoje, vocês são grandemente ajudados pelas circunstâncias de suas vidas, a um nível que penso que muitos seres

humanos não têm Consciência.
Vocês são, eu creio, sobre esta Terra, aproximadamente 7 bilhões.

Aqueles que se interessam por vocês, no bom sentido, e que desejam o melhor para vocês – sua liberdade – são, de
longe, ainda mais numerosos a esperá-los.

Aí também, com relação a esta questão concernente aos conselhos que se pode dar a uma criança, é a mesma coisa:
vá para a simplicidade e a evidência.

Como sabem, sua psicologia humana quis fazer-lhes crer que evocando um problema, que encontrando a fonte, que
falando, vocês o eliminariam.

Não há nada mais errado e nada mais falso do que afirmar isso, como o demonstraram muitos elementos científicos
hoje.

Procurar, na ilusão, a solução para a ilusão, os desvia ainda mais da Verdade e os mantém ainda mais
na Samsara, na ilusão.

O budismo também expressou muito bem isso: acreditar que você deve viver as consequências de suas ações sob
forma de reação até o final da eternidade, é uma heresia.

A ação/reação é uma lei que quiseram fazer-lhes aceitar, porque era bem cômodo e bem prático para mantê-los na
ilusão.

Algumas espiritualidades estudaram mesmo esta noção de Carma e, se lhes digo hoje que o Carma não é nada mais
que uma crença, nada mais que uma outra ilusão, isso é Verdade.

Mas vocês são livres para recusá-lo e colocarem-se, vocês mesmos, sob a influência desta lei, negligenciando as
palavras de Cristo e negligenciando o que nós viemos lhes trazer.

É sua liberdade e é também sua grandeza.

***

Questão: minha filha tem um câncer cuja origem seria cármica. Como ajudá-la?

A simplicidade a mais simples.
Tomar a mão desta criança.

Olhá-la com simplicidade.
Amá-la com simplicidade.

E não colar rótulo como «cármica».
Isso é impressão da dualidade.

Não somente imprime como condena, por aí mesmo, o ser.

Tanto mais que não existe absolutamente qualquer câncer cármico. Isso é impossível.
Há ali portanto uma carga de culpabilidade que é colocada através desta afirmação.

E isso não é ajudar. Isso se chama destruir.

***

Questão: como ajudar o melhor possível uma pessoa nesse caso?

Acabo de dizer: tomar a mão, olhar.
Simplesmente ser humano, sem querer procurar explicações num passado hipotético, sem querer remeter a falta sobre

outro lugar.
Ainda menos sobre um agora.

O processo da morte e as etapas que o acompanham são exatamente as mesmas que vocês têm a viver, hoje, em
sua mudança de Consciência.

Essas etapas foram perfeitamente observadas e notadas por algumas almas missionadas para isso: etapas como a
recusa, como a cólera, como a negação, como a negociação, a transição e, enfim, a aceitação, são processos

constantes na personalidade.



Hoje, as almas, qualquer que seja sua idade, que decidem partir durante este período de transição, podem ser
chamadas duplamente felizes, porque não terão mais que repassar pelas armadilhas do Samsara.

Muito numerosas almas procuram, hoje, percorrer os caminhos da encarnação porque hoje não há mais perigo.
Não há mais perigo de serem presas por uma matriz e serem obrigadas a se reencarnarem.

E é a ocasião única de fazer uma experiência da carne, da matéria, em circunstâncias particulares que são o final da
matriz.

Então, a melhor ajuda que vocês possam ter é ser vocês mesmos, simplesmente vocês mesmos, privados de qualquer
vontade de salvar.

Porque nada há a salvar, senão aparências.

Ser si mesmo e ser simples é um desafio maior, hoje, para a humanidade.

Muitos conhecimentos recentes, como mais antigos, foram colocados sobre seu caminho, aí também, assim dizendo,
para fazê-los evoluir.

E se eu lhes dissesse que eles estão aí para fazê-los involuir, acreditariam?

O Estado de Ser que está ao alcance da mão é simples.
Tive ainda a oportunidade de demonstrá-lo a algumas almas que me acompanharam naquilo que lhes dava.

Viver a Consciência Unitária está além de todas as concepções esquisitas, complicadas, tortuosas que o ser humano,
dizendo-se espiritual, desenvolveu e mantém os esquemas da ilusão e do Samsara.

Hoje, vão verdadeiramente, em toda humildade, para a simplicidade.
Não há outra saída.

Senão, vocês se afastam da Verdade.

Há certamente muito mais de Verdade naquele ou naquela que acompanha as pessoas no final de vida, que não
conhece nada da Supra Consciência, do Carma, mas que, em toda simplicidade, estende a mão.

Vocês devem, se o desejarem, redescobrir com toda a urgência a simplicidade.
Não haverá saúde sem simplicidade.

***

Questão: onde está a evolução de Consciência dos humanos hoje?

O caminho do homem vai tomar diferentes estradas.
Essas estradas os conduzirão individualmente para onde os conduz sua Consciência.

Não há recompensa nem punição.
Há somente uma concordância da sua própria Vibração com o caminho que irão tomar.

Em resumo, vocês não poderão pretender outra coisa que não seja o que criaram, em Verdade e em Vibração.

O aparecimento do Estado de Ser, o aparecimento da Luz, na sua Dimensão, não permitirá mais esconder o que quer
que seja.

Ninguém mais poderá enganar, a si mesmo ou o outro.

Então, o que você quer saber?
A proporção de seres humanos que ascensionará, como você diz, a proporção de seres humanos que retornará nesta

3ª Dimensão, mas unificada: qual importância?

A única coisa importante é você mesmo.

E, quanto mais formos Consciências despertadas, mais seremos mesmo, vocês e nós, pelo princípio de Radiação e de
colocação de Luz, capazes de termos cada vez mais seres humanos que retornarão à sua Essência e à Verdade.

Aí também, não se preocupem com aqueles que lhes parecem adormecidos, porque vocês não conhecem seu Espírito.

E lembrem vocês também desta frase de Cristo, enigmática: «Aquele que quiser salvar sua vida, a perderá».

«Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros».

Tudo está aí contido e perfeitamente adaptado para o que vocês vivem, doravante, agora.

Fazer simples, como lhes disse, é também ir para o essencial.

É-lhes preciso despojarem-se, não somente de suas vidas mas também do conjunto de suas concepções espirituais.

Abandonar todas as Crenças e todos os sistemas de referência não é válido unicamente em sua sociedade ou em sua
rede social ou afetiva mas, antes de tudo, ao nível do que vocês chamam a espiritualidade.

A Consciência, como o disse em minha vida, não tem necessidade de nada mais do que a Consciência e todo o resto
os afasta da Consciência.

O essencial lhes é oferecido hoje.



Olhem, por exemplo, se lhes peço, sem compreender, simplesmente para reproduzirem o que chamei a primeira parte
do ‘Yoga Celeste’ e deixar fazer o que se passa, vocês compreenderão que a unificação da Consciência é simples,

porque a viverão.

Olhem-me: basta colocar seus dedos assim, os indicadores sobre a ponta do esterno e os polegares sobre a corcova
elevada do esterno e simplesmente assim, deixar a Vibração se estabelecer.

Não o faremos agora, porque quero guardá-los comigo.
Mas é muito simples.

Um gesto terrivelmente simples, que não quer dizer nada e que, no entanto, os faz passar na Unidade
instantaneamente, porque os tempos estão aí, porque os circuitos novos estão ativos.

Então, pode-se discorrer sobre as funções desse ponto.
Mas descrever o Coração não é viver o Coração.

Vocês devem verdadeiramente, todos, se o desejam, ir para esta Unidade.
É ir para Si e para a simplicidade, porque o Si é simples.

Não há nada de mais simples.
São simplesmente as barreiras erigidas das Crenças, do mental, da educação, que os impedem de ali chegar, e nada

mais.

***

Questão: como eliminar as ondas que emanam de nossos aparelhos eletromagnéticos?

De dois modos, aí também: seja lutar contra e é ainda lógico e parece evidente, para o mental ou para a
espiritualidade, seja subir suas Vibrações.

Porque subindo em Vibração, contrariamente ao que se poderia pensar, vocês vão talvez tornar-se mais sensíveis na
percepção, mas também, invulneráveis com relação à mesma percepção.

Não me cabe dar-lhes técnicas eletromagnéticas: não é meu domínio nem minhas funções.

Em contrapartida, compreendam que, aí também, a elevação Vibratória é a chave e que, mesmo para as pessoas a
quem chamam ‘eletrosensíveis’, que são afetadas, poderia dizer-lhes que esta afecção, esta sensibilidade específica
para a eletricidade e para o magnetismo está ligada a uma atração bem real de um chakra em relação com uma

história bem real, ligada a tal conflito.

Mas isso seria um erro, porque isso os afasta ainda mais de sua Unidade.

Desconfiem das soluções encontradas na dualidade, mesmo se elas lhes pareçam perfeitas e evidentes.

Hoje vocês tem uma missão crucial que é Vocês, seu Si.
E o Si não está nisso tudo.

É a personalidade que está nisso tudo e nada mais.

***

Então, irmãos e irmãs nesta humanidade, vou me retirar desse canal.
De meu Coração a seu Coração, que o Amor seja seu guia.

Eu lhes transmito a minha Luz.

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

(*) Link de acesso para o Protocolo ‘Yoga Celeste’, denominado também

‘Reunificação dos 5 novos Corpos’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

******

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-reunificacao-dos-5
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Questão: quais são os livros portadores de verdade, hoje?

Bem amada, não me cabe estabelecer a veracidade ou a falsidade de um texto ou de qualquer outro ensinamento, sob qualquer forma
que seja.

Não há, nos espaços multidimensionais, verdade ou falsidade, isso é ainda impressão da dualidade.

Existem ensinamentos adaptados ao seu caminho, que irão se encontrar no seu caminho.

Não há que se colocar a questão de saber se é verdadeiro ou falso, porque o que é verdadeiro ou falso em um dado momento não o é
mais em outro.

Assim, portanto, tudo o que percorre o seu caminho com você e que você encontra, destinado a elevá-la, é de todo modo favorável
para você.

Não há que discernir ou julgar, nesse nível, o que é bom, o que é mau.

É exatamente o mesmo princípio atualmente: muitos seres humanos entram em contato com sua multidimensionalidade.

Obviamente, todos os canais não são puros.

Obviamente, todos os canais podem ser afetados, de uma maneira ou de outra, de uma série de elementos não pertencentes à Luz,
mas mesmo isso tem uma razão de ser, porque tudo é ensinamento.

***

Questão: sinto muito mal ao ativar a matéria, quer dizer, para me mover, de onde isso provém?

Bem amado, atualmente, e em função dos movimentos da Consciência que chegam até vocês na Consciência Universal, isso pode se
refletir, para alguns de vocês, por certo aspecto contemplativo onde há realmente uma espécie de desinteresse para tudo o que toca a

matéria, enquanto que, para outros, ao contrário, há necessidade de trabalhar ainda mais a matéria.

Cada caminho é diferente.

Não há, aí, anomalia, não há, aí, questionamento a ter ou coisa alguma a colocar, com relação a este desinteresse pela matéria.

Mas isso certamente faz parte do seu caminho, neste período, com relação ao que você tem a viver na sua interioridade.

***

Questão: nesse momento, ao que é devido a aceleração dos batimentos cardíacos?

Bem amado, isso corresponde ao que foi chamado, por Sri Aurobindo, de respiração do Coração.

ANAEL – 10 de abril de 2010
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A sua Consciência passa no Coração, há a ativação do Fogo do Coração e do Fogo do Éter, dentro mesmo do Coração.

A aceleração do ritmo cardíaco corresponde à aceleração do movimento no Coração.

É um processo fisiológico totalmente normal.

Outros, ao contrário, podem viver uma diminuição desse ritmo.

Entretanto,a finalidade é sempre a mesma: levar para viver o Fogo da Terra e o Despertar da Kundalini, que está agora a caminho
para vocês.

***

Questão: cada um terá consciência da mensagem de Maria?

Bem amado, é muito difícil responder a esta questão, mas eu responderia por um aforismo: quem, sobre esta Terra, pode ignorar
aquela que é a sua Mãe?

Então, obviamente, alguns irão gritar impostora, alguns irão gritar que são vozes eletrônicas, outros terão o sentimento íntimo e a
convicção íntima de que essa é a Verdade.

O importante não é tanto que vocês a reconheçam ou não, no nível da coletividade.

É importante, simplesmente, que este Anúncio ocorra.

O que quer dizer também que todos os seres humanos não terão acesso ao mesmo nível de compreensão do que será anunciado.

***

Questão: existem ainda almas desencarnadas no nosso ambiente e como fazer para alguém que seria passador de alma?

Bem amada, obviamente, o nível Vibratório no qual você se situa vai determinar o princípio de atração e de ressonância.

Assim, se seu papel foi o que se chama passador de almas, a um dado momento, hoje, você vai ter uma predisposição para sentir as
almas errantes ou que passeiam em alguns lugares.

Entretanto, obviamente, pode ser útil realizar o que vocês chamariam de protocolos, a fim de « liberar » essas almas, mas, eu os
lembro de que a matriz foi dissolvida no mundo astral.

Não há, portanto, que liberar essas almas, essas almas estão livres para passearem onde quiserem e passearem com os seus
sofrimentos ou as suas alegrias.

Assim, portanto, não lhe é mais solicitado para fazer isso, mas para elevar o seu nível Vibratório a fim de que você não esteja mais na
percepção com relação a essas almas porque, hoje, o que lhes é solicitado é para estar na percepção com relação ao mundo

multidimensional, não mais perceber o que vocês chamam de desencarnados, mas perceber o que é da Luz, os seres de Luz, os
Anjos, os Arcanjos, os Anjos Guardiões, o que não é completamente a mesma coisa.

***

Questão: é ruim para a saúde, hoje, comer alimentos congelados?

Bem amado, posso dar uma resposta em dois níveis.

A primeira consistiria em dizer que hoje, comer, simplesmente, não é bom para a saúde, de maneira geral.

Eu também disse, em outros momentos e ocasiões, que ingerir uma alimentação de natureza líquida era muito mais propício para
elevar o seu nível Vibratório.

Não há diferença entre o que é congelado e o que é gerado pela sua técnica alimentar industrial.

Cabe a vocês fazerem a sua própria escolha, o seu próprio caminho.

Obviamente, aí tampouco, não é questão de ir nas Crenças, é questão de verificar por vocês mesmos quais são os efeitos da carne, da
alimentação sólida ou líquida em seus corpos, porque cada ser humano é diferente, nesse nível.

Alguns de vocês se satisfazem, sem qualquer problema, com uma alimentação líquida, outros, têm ainda necessidade de alguns
aditivos de natureza animal.

Isso corresponde ao caminho de cada um.

O ideal é, obviamente, limitar as contribuições alimentares porque, quando vocês comem, vocês provocam uma atividade dos chacras
situados abaixo do Coração.

Assim, quando vocês não favorecem a ativação desses chacras, seja no nível emocional e também alimentar, naquele momento, vocês



favorecem o seu Coração, mas vocês devem assim mesmo se sustentar.

***

Questão: a que corresponde o fato de sentir frio ou calor sobre um chacra?

As variações térmicas, bem amado, são habituais quando das fases de ativação, de retardação dos chacras.

Essas variações térmicas são sentidas.

Por exemplo, o Fogo do Coração corresponde a um Fogo, mas esse Fogo não queima, mesmo se for sentido e percebido pela
Consciência como certa forma de calor.

Alguns processos também, mesmo no que é chamado de Despertar da Kundalini, não irão se refletir unicamente por um processo de
calor ou de aquecimento, mas, também, em alguns casos, pela aplicação de energias do tipo frio.

Isso corresponde a uma percepção da Consciência e não a uma realidade térmica verdadeira.

Isso é completamente normal nos processos Vibratórios que vocês vivem atualmente.

***

Questão: sendo curador, eu noto uma diferença na minha prática: as pessoas tremem após os cuidados e têm frio durante 24
horas.

Então, bem amada, tudo é para o melhor no melhor dos mundos.

Se essas pessoas são efetivamente curadas ou melhoradas, não há razão para inquietar-se das modificações existentes no que você
chama de suas sessões.

Essas sessões têm um efeito (quaisquer que sejam as modificações que ocorram durante a sessão) e faz, efetivamente, estado de
novas energias manifestando-se através do conjunto de canais humanos, nos cuidados.

Isso corresponde ao banho energético no qual vocês estão que, ainda uma vez eu repito, absolutamente nada tem a ver com aquele
que era, há ainda um ano.

As coisas evoluem muito rápido.

Mesmo se vocês não perceberam as energias Adamantinas ao seu redor, elas são onipresentes ao redor de vocês.

Os Agni Deva revestem as suas estruturas, literalmente, seja os seus chacras, seja as suas mãos, seja os seus circuitos energéticos.

Vocês passaram, efetivamente, no próprio nível da sua Consciência e do ato energético em si, em outras energias, tendo outros efeitos
e outras manifestações.

Isso participa do princípio de intricamento e de interpenetração da Dimensão dissociada na qual vocês estão, com as Dimensões
Unificadas.

A junção Fogo do Céu e Fogo da Terra, não esqueçam, está quase realizada.

Alguns de vocês já viveram as primícias.

***

Questão: o Despertar da Kundalini foi longamente considerado como arriscado, isso foi superado hoje?

Bem amado, eu diria que, em todos os tempos, o Despertar da Kundalini era considerado não somente arriscado, mas
desaconselhado.

Simplesmente, vocês esquecem uma coisa essencial, é que houve uma descida da Energia do Espírito Santo, da Energia da Fonte, da
Radiação do Ultravioleta nas suas estruturas, que irá permitir então o despertar da Kundalini sem qualquer obstáculo para a sua

subida.

Assim, portanto, o processo ascensional poderá se desencadear sem qualquer risco.

O que é aberto, hoje, ao conjunto da humanidade, não apresenta qualquer risco, exceto, certamente, para aqueles que recusarem esse
Fogo da Kundalini, mas isso é escolha deles.

E, ainda, isso não é um risco, mas uma liberação da ilusão, para eles também.

***



Questão: eu vivo bloqueios de ordem emocional que me levam a viver fenômenos de ação/reação, como superar isso?

Bem amada, é lógico para algumas almas, hoje, viver esses processos de ação/reação, certamente de maneira muito mais
exacerbada.

Isso quer dizer que há, nessas almas, a necessidade de eliminar, justamente, esse princípio de ação/reação.

A instalação dos novos corpos, assim como foi descrito por Um Amigo, passa pela eliminação de alguns estados emocionais
cristalizados no nível do fígado ou do baço.

Isso é um esvaziamento normal, não há lugar para reprimir ou controlar, mas, ao contrário, para deixar esvaziar-se isso de uma vez por
todas.

Não há anomalia aí, mas, sim, uma liberação.

***

Questão: com todos os ensinamentos que se recebe desde mais de um ano, é ainda útil seguir formações?

Bem amado, a única coisa útil é você mesmo para você mesmo, seja ligado a exercícios que lhe foram dados, seja ligado às
Radiações energéticas às quais vocês são submetidos desde um ano, o essencial está nesse nível.

Agora, eu responderia por esta frase: « ame e faça o que te dá prazer ».

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações e, para aqueles que já me conhecem, sabem que eu
venho entre vocês sobretudo para responder às suas questões habituais da vida, sabendo que as questões

pessoais têm sempre uma conotação para o conjunto daqueles que leem ou escutam, obviamente, as
questões que vocês colocam.

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações, as saudações dos 23 outros Croûtons e depois, juntos,
vamos avançar, se assim quiserem.

Então, eu lhes dou imediatamente a palavra e os escuto.
***

Questão: ao que correspondem as atuais intolerâncias alimentares ao glúten, à lactose?

Caro amigo, elas se desenvolvem cada vez mais, por duas razões.

Inicialmente, é preciso saber que todas as farinhas, no início da era industrial, foram modificadas para
comportarem mais glúten.

O glúten, fez-se um interesse alimentar, se quiserem, como liga, mas, o mais grave, é que o glúten se deposita
nos órgãos, como sabem.

A função principal do glúten é bloquear a sua expansão de Consciência.

Aí está porque, hoje, com os níveis Vibratórios que o ser humano está descobrindo, há cada vez mais
intolerâncias ao glúten que se manifestam e, aliás, se comerem sem glúten, mesmo sem serem alérgicos,

vocês irão observar que as suas Vibrações são muito mais fortes facilmente.

O glúten é um amortecedor de Vibrações. 

Assim como a soja é uma planta antiespiritual, da mesma maneira, o glúten foi criado e associado às farinhas
para impedir o ser humano de aceder a Dimensões diferentes.

Também, é necessário compreender que a lactose e tudo o que é intolerância às proteínas do leite de vaca,
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está ligado ao fato de que os leites não são feitos para serem misturados entre as espécies.

Isso é particularmente verdadeiro para o leite de vaca, não é?

Há outras intolerâncias que se desenvolvem em função dos indivíduos, e se vocês provarem uma intolerância
ou uma dificuldade de digestão em relação a um alimento que era suportado até agora, obviamente, é

necessário, se possível, diminuí-lo, ou mesmo suprimi-lo.

Isso é importante para o seu aspecto Vibratório, eu não falo sequer da saúde, certamente.
***

Questão: você já disse que a reencarnação era uma crença, você tem um novo modelo para propor
que esteja mais próximo da realidade?

Mas, caro amigo, por que quer substituir a reencarnação por outra coisa?
A reencarnação, e a obrigação de reencarnação, estão ligadas à armadilha da matriz com uma série de leis que

foram elaboradas, há muito tempo, pelos maus rapazes que se substituíram à FONTE. 

Então, obviamente, como dizer?
No plano de marketing, os maus rapazes venderam isso à FONTE e aos Arcanjos, dizendo que a Luz ia crescer

ao privá-los, e ao nos privar, da FONTE. 

Hoje sabemos, agora, em uma experiência que dura há muito tempo, que tudo isso, como já dito, não tem
importância, o que quer dizer que jamais o fato de ser confrontado com o sofrimento, com a experiência da
encarnação, com o karma, faria crescer alguma coisa, pois vocês podem permanecer «ad vitam aeternam»

(para sempre), eu diria, nas armadilhas da matriz, desta maneira.

Então, não é questão de substituir, dado que a partir do momento em que a 3.a Dimensão dissociada não
existir mais, vocês estarão, se desejarem, na 5.a Dimensão em meio a um corpo biológico tal como conhecem,

mas terão a possibilidade de não mais estarem presos, nem de serem prisioneiros das leis de ação/reação
nesta encarnação. 

Portanto, não é necessário substituir nada ou, então, eu não compreendi realmente o objetivo da pergunta.
***

Questão: quando fala de reencarnação, você está falando de crença?

Não é uma crença do homem já que vocês ali estão submissos, quer acreditem ou não.

É uma crença que foi instaurada pelo Arcontes a fim de fazê-los crer que, para evoluir, para liberarem-se desta
matéria, era necessário progredir de vida em vida.

Há milhares de vidas que vocês estão aí, para alguns, e vocês ainda estão aí, não é? 

Então, onde está a evolução nisso?

Assim que vocês estiverem conectados com a experiência da FONTE, vocês saem da matriz e da armadilha na
qual estão (a reencarnação, a obrigação de se reencarnar) para eliminar, se quiserem, o seu karma. 

A lei de ação/reação, pelo que eu saiba, foi substituída por CRISTO pela Lei de ação da Graça, mesmo se, no
nível da humanidade, vocês não tiverem sido capazes de vivê-lo na sua totalidade.

Hoje, a FONTE lhes propõe para superarem a Lei da ação/reação a fim de entrarem na ação da Graça. 

Portanto, quando eu digo que é uma crença, é uma crença que não vem de vocês, pois, mesmo não crendo ali,
de qualquer modo, vocês ali estão submetidos.

Então, não é uma crença pessoal, é uma crença coletiva que é procedente, se quiserem, da própria matriz.

É neste sentido.

A reencarnação é uma Verdade dado que vocês aí estão submetidos na dualidade, na Dimensão dissociada.

Hoje, o Conclave Arcangélico, o conjunto de Forças Intergalácticas, vieram revogar, de algum modo, esta Lei
de karma que foi instaurada, não pela FONTE, mas diretamente pelos maus rapazes.

É nesse sentido que é uma crença à qual vocês foram constrangidos e forçados a aderir.

A partir do momento em que vocês colocassem um pé na matriz (enquanto alma livre, alma multidimensional),
vocês estariam presos e não poderiam mais sair.

Então, alguns seres tiveram êxito em sair, mas, olhem: eles foram em número suficientemente pequeno, dado
que deixaram vestígios.



Vocês os chamaram de Santos, vocês os chamaram de Místicos.

Eles foram capazes de se extrair desta matriz, mas é muito raro relativamente até mesmo àqueles que creem
no karma e que aderem às teses budistas.

As teses budistas de reencarnação estão ligadas à observação de um fenômeno que é bem real, mas que, ele
também, é falsificado.

Há livramento da encarnação quando vocês saírem da matriz, seja em um corpo de 5ª Dimensão como de
outras Dimensões.

Agora, vocês são livres para permanecerem sob a influência do karma, se quiserem.

Mas, fazê-los acreditar que vocês iriam melhorar gradativamente, individual ou coletivamente... se fosse isso,
não se estaria nesta era do Kali Yuga como dizem os orientais, ou seja, no final dos tempos onde,
justamente, o acúmulo de negatividade tem sido tal que fomos obrigados a intervir desde os planos

multidimensionais.

O que lhes propomos é uma liberação da matriz e uma liberação do karma.

Mas se quiserem permanecer ali, permaneçam.
***

Questão: para superar as nossas zonas de Sombra, é recomendado não mais se inclinar sobre o
passado. Como fazer para trabalhar mais o abandono à Luz e a sua aceitação?

Nada fazer, estar na Luz, na simplicidade, na bondade, no Coração e nada mais, desde que vocês tenham
conectado a Luz, de um modo ou de outro: pela descida do Espírito Santo, pela abertura do Coração de

diferentes modos tornados possíveis agora, há mais de vinte anos, pela irrupção do Espírito Santo
retransmitido de Sírius sobre a Terra e, desde mais recentemente, pela ação do Arcanjo MIGUEL.

Agora, na minha vida, ninguém falava, ou sabia, que havia a reencarnação, mas ninguém tinha acesso à
memória dessas vidas passadas.

Depois, eu creio que várias pessoas desenvolveram técnicas para ter acesso, assim dizendo, à memória de
suas vidas passadas e o ser humano se precipitou nisso esperando encontrar uma solução para os seus

problemas atuais, explicando o seu passado.

Isso é uma heresia.

Mesmo os tibetanos disseram isso.

Quanto mais vocês procurarem no passado, mais vocês se afastam do presente e sempre foi dito, sejam quais
forem os místicos (seja na igreja católica, seja no orientalismo, seja nos sufis, seja eu mesmo em minha vida ou

outros no ocidente), todos dissemos que a solução está no presente.

Ela jamais estará no passado.

É o seu mental que os provoca para querer explicar o seu presente pelo passado.

Obviamente que vocês são o resultado do seu passado, obviamente o corpo que vocês têm e os sofrimentos
que ele exprime, é o resultado ao mesmo tempo desta vida, mas também das suas vidas passadas, dentro da

matriz.

Entretanto, sair da matriz e sair do sofrimento da ilusão não pode ocorrer, de modo algum, desse modo.

CRISTO disse, vocês tem duas leis: ação/reação e, se forem ao passado, vocês despolarizam o seu sistema
para o passado.

Agora, a ação da Graça necessita de estar no presente.

Não há qualquer Luz no passado, não há qualquer Luz no futuro, porque o passado e o futuro são uma Criação
tridimensional ligada à matriz.

Há apenas o eterno presente e a Luz não se encontra senão no presente.

E vocês terão a impressão de que, escavando o passado, o ego vai gargarejar as vidas que vocês tiveram no
sentido correto, mas também no sentido errado.

Ah, sim, hoje, se eu sofro, é qual o karma? 
E tudo isso os afasta da Verdade cada vez mais.

Há muitas técnicas energéticas que orientaram os seus esforços nesta noção de compreender o passado e
bem, jamais, jamais, vocês irão se liberar da matriz indo para o passado.

O que querem (o que queriam, em todo caso, até agora) os maus rapazes, é que vocês fossem, sem parar, na
Lei de ação/reação.



Eu vou tomar outro exemplo que pode talvez chocá-los.

Vocês veem o mal.
Obviamente, vocês têm vontade de responder fazendo o bem, é lógico, mas, fazendo o bem respondendo ao

mal, vocês mantêm a dualidade bem/mal.

Isso quer dizer que é preciso o mal, que é preciso fazer o mal?
Tampouco.

Isso quer dizer simplesmente que é preciso estar na Unidade de modo que as suas ações sejam liberadas da
ação/ reação, para que vocês entrem na ação da Graça, ou seja, no agir por agir e não no agir para reagir, seja

em um sofrimento, o seu, ou em um sofrimento exterior.

É uma questão fundamental.

Vocês não podem encontrar a Luz mantendo esquemas obsoletos.
É uma evidência, todos os místicos disseram isso.

Todos aqueles que acederam à Luz, na Verdade e na autenticidade, disseram-lhes sistematicamente a mesma
coisa.

Então, obviamente, alguns de vocês vão ter reminiscências, como dizem, de vidas passadas.

Por vezes, nas meditações, vocês vão ver rostos desfilarem que são os rostos das suas vidas passadas, mas
esses rostos das suas vidas passadas não necessitam de ali levar a Consciência, é preciso deixá-los passar.

A Luz está no presente.

Ela jamais, jamais, jamais, estará no passado.

Vocês fazem um falso caminho procurando, no passado, a explicação para o seu presente e isso se vê
energeticamente, isso se vê no nível dos chakras e isso os afasta da Luz.

Mas o ego quer fazê-los crer que vocês estão na Luz.

É muito ocidental isso, de querer sempre explicar o seu presente pelo passado.

Jamais, jamais, os fundamentos da mística tibetana ou oriental da reencarnação disseram que seria preciso
pagar até o final dos tempos as ações/reações kármicas positivas ou negativas para chegar a ser liberado.

É uma heresia, porque é uma história sem fim e, efetivamente, é sem fim.

Procurem a Luz e todo o resto lhes será acrescentado.

E não há Luz no passado, nem no futuro.

A Luz está unicamente na saída do tempo, ou seja, no instante presente, no eterno presente ou no tempo zero,
chamem isso como vocês quiserem.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que é chamado de ação da Graça?

A ação da Graça é a ação submetida à ação da Unidade, ou seja, quando vocês agem sem refletir no bem ou
no mal.

E se eu lhes dissesse que mesmo os maus rapazes servem-se ainda do conceito de humanismo e da
humanidade do homem para enganá-los?

Vão fazê-los crer que, sem parar, vocês oscilam entre o bem e o mal, mas é esta própria oscilação entre o bem
e o mal que nutre a matriz e que a mantém.

A Unidade está além do bem e do mal.

A Unidade, a ação da Graça, é Ser, é o Estado de Ser, é Ser na Unidade, o que não quer dizer que, quando
vocês estão na Unidade, vocês não estão no bem nem no mal, mas vocês não estão mais submetidos à Lei de

ação/reação.

A ação da Graça é realizar o princípio de atração, de ressonância, de afinidade Vibratória ligada ao seu estado
de Consciência Unitária que vocês encontraram.

O que acontece?
Vocês conhecem tudo isso.

Enquanto vocês estiverem submetidos à ação/reação, todos vocês passam, sistematicamente, por períodos
de euforia e por períodos em que estão mal, em que vocês sentem dor, em que vocês estão bem, em que



vocês não estão bem, e isso oscila durante toda a sua Vida.

O que acontece quando vocês entram na Unidade e na ação da Graça?
Vocês estão sob a influência da Luz.

As flutuações de humor, do corpo, da energia, podem existir, mas não os perturbam mais.

A ação da Graça é isso.

A ação da Graça é estar « sob a influência » da Luz, é estar sob a ação da Graça.

E a Graça se tornou possível pelo sacrifício de CRISTO e nada mais.

A ação da Graça é agir por agir.
Não é agir para reagir.

Não é fazer o bem porque há o mal ou não é fazer o mal porque há o mal.
Essas são as leis da matriz.

A Lei da Unidade e da Verdade é estar na Luz e todo o resto decorre daí.

Isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa.

Por que isso não dura?
Porque é a cenoura e a vara, é o princípio de aprendizado.

Vocês estão no aprendizado da ação da Graça.

Quando estiverem permanentemente na ação da Graça, vocês não terão mais qualquer razão para estarem
sobre esta Terra e nesta Dimensão.

Portanto, há um aprendizado de ‘estabilização da ação da Graça’ e é justamente passar de um ao outro que
lhes permite afirmar a ação da Graça, pois, progressivamente e à medida que vocês passarem da ação /reação

para a ação da Graça, vocês compreendem a diferença entre as duas.

E, compreendendo a diferença entre as duas, vocês podem ir com muito mais lucidez e consciência para esta
ação da Graça, inteiramente, mas isso é um aprendizado.

E, olhem para mim, durante a minha vida, eu vivi a minha iniciação da Unidade olhando para o Sol muito jovem,
mas, também, eu conheci períodos e passagens na dualidade, obviamente, sobretudo naquela época.

Hoje, as coisas são muito mais fáceis para vocês.

Mas vocês estão no aprendizado e quanto mais estabilizarem esta noção de ação da Graça, mais vocês irão
ficar indiferentes, o que não quer dizer ausentes, de todo o seu ambiente.

Quer dizer que tudo o que manifestar no seu ambiente, será feito sob a «influência» da Graça e sob a
«influência», entre aspas, da Luz e não mais sob a influência do ego, da personalidade, da ação/reação e isso,

vocês começam a localizar todos os momentos em que estão na ação da Graça e nos momentos em que
vocês estão na ação/reação.

É muito fácil: a ação da Graça os coloca na Alegria, ela os coloca no Samadhi, ela os coloca na plenitude.

A ação/reação os faz recair no sofrimento e na dualidade, é simples assim.
***

Questão: não poder se estabilizar nesse estado não faz «perder tempo»?

Não, de forma alguma, pois temos necessidade de vocês aqui, como disse MIGUEL, o Arcanjo, enquanto
Ancoradores e Semeadores da Luz.

Alguns de vocês são levados a se tornarem verdadeiras Embarcações de Luz.

Então, nós deixamos vocês viverem o Estado de Ser às vezes e, depois, em outros momentos, vocês têm a
sua própria estrutura que se manifesta como efeitos de aperto nos tornozelos e nos pulsos.

Isso é para impedi-los de cair fora.
Precisamos de vocês aqui.

No momento em que não precisarmos mais de vocês, vocês irão partir, não se preocupem, isso será
instantâneo.

***

Questão: quando temos a resposta a uma questão, em pensamento, de maneira direta, qual é a
articulação com a Consciência e com o Estado de Ser?



Por vezes nenhuma, por vezes, total.

A melhor resposta a uma questão é Vibratória.

Ela se reflete pela Vibração no Coração.
São experiências e práticas que foram comunicadas a vocês.

Alguns de vocês estão conectados permanentemente com a sua intuição e terão o que se chama de
‘pensamentos intuitivos’, que serão sempre exatos, e outros terão pensamentos parasitados pelo mental, pelo

ego.

Portanto, vocês não têm qualquer certeza, exceto se forem excelentes médiuns, de terem a resposta correta
no nível dos pensamentos.

A única resposta correta é uma resposta Vibratória, que é obtida no nível do chakra do Coração.
***

Questão: como saber se a vontade de contatar com o Estado de Ser vem do mental ou da
Consciência?

E como vocês fazem a diferença entre o pensamento e a Consciência?
Todos os pensamentos vêm do mental.

Não existe qualquer pensamento que venha da Consciência.

A Consciência pura, como lhes diria UM AMIGO, é Sat Chit Ananda, ou seja, a permanência da Paz Suprema,
Shantinilaya, como se diz no oriente.

Quando vocês penetram nas esferas do Estado de Ser, a Consciência é diferente da Consciência comum.

Na Consciência do Estado de Ser, na Consciência multidimensional, não há mais pensamento, não há mais
emoção.

A Consciência funciona, como vocês dizem, em roda livre, não em roda livre, não é a palavra correta, mas ela
funciona livremente.

Ela não é mais submetida aos pensamentos.

Há algo que nasce na Consciência e, instantaneamente, vocês ali estão.
O que não é o caso com os pensamentos.

Certamente.

Vocês podem pensar na sua sogra, não é por isso que ela vai se manifestar diante de vocês.

Quando vocês estão na Consciência pura unificada, vocês pensam (não na sogra, nesse caso...), mas vocês
pensam, por exemplo, em Shamballa e vocês ali estão diretamente.

Vocês pensam em Altaïr e vocês ali estão diretamente, instantaneamente, por que a Consciência é
multidimensional.

Portanto, aqueles de vocês que fizeram a experiência do Estado de Ser, ainda que durante um milionésimo de
segundo, não podem mais ser enganados pela diferença e pela distância que existe entre o Estado de Ser e a

personalidade.

Todos aqueles que viveram, ao menos durante um milionésimo de segundo, sabem pertinentemente fazer a
diferença, no momento em que algo chega à Consciência, se é da personalidade ou se é do Estado de Ser,

pois, no Estado de Ser, vocês estão unificados e é difícil de expressar com palavras, mas, quando vocês
alcançam o Estado de Ser, vocês estão na Alegria, vocês estão no Samadhi.

Não há mais interrogações e questões.
Não há mais resposta, tampouco, dado que não há mais questão, tudo é resposta e tudo é Consciência.

Eu prossigo...
Saber não é Ser.

A partir do momento em que se colocar a questão de saber, é que se está no mental.

Quando se está no Ser, não há mais questões.

Portanto, não se coloca mais a questão de saber localizar quando se está sob a influência da dualidade ou
quando se está na Unidade.

É uma experiência, não é um conhecimento.
Não é um ato intelectual, é um ato Vibratório.

Quando vocês penetrarem no Fogo do Coração, quando viverem o Fogo do Coração e passarem na Unidade



Quando vocês penetrarem no Fogo do Coração, quando viverem o Fogo do Coração e passarem na Unidade
(seja no Interior desse corpo ou no corpo de Estado de Ser, diretamente, para alguns de vocês), não pode

mais haver confusão, porque o Switch da Consciência é total.

A Consciência dividida, separada, expressa-se pela emoção, pela atração, pela repulsa.
Ela se exprime segundo as regras da dualidade.

Assim que a Consciência penetra nas Esferas Unificadas, a própria Consciência sabe se é algo que podemos
ou não saber.

É uma experiência que se vive, e aqueles que viveram isso uma vez, jamais podem ser enganados.

Portanto, não há qualquer meio de saber com o mental ou com a personalidade.

Por outro lado, assim que vocês alcançarem o Estado de Ser, a Vibração no corpo ou diretamente no corpo de
Estado de Ser, vocês não podem ser enganados, porque é instantâneo, a reconexão e o reconhecimento.

Não é uma questão de saber se estou ali ou não.

A conexão com o Estado de Ser os faz descobrir algo onde vocês não podem se perguntar se está certo ou
não.

Vocês sabem que é a Verdade porque vocês a vivem.

É a Consciência limitada que vai colocar, caro amigo, esse tipo de questão, dizendo como saber se estou ali ou
não.

Enquanto se fizerem esta pergunta, é a personalidade que está se expressando.

Aqueles que viveram o Estado de Ser não podem colocar esse tipo de questão, porque eles localizam, neles,
o momento em que a Consciência está Unificada e o momento em que a Consciência volta a descer.

É Vibratório, e isso se refere diretamente à Consciência, isso jamais dirá respeito ao mental, jamais ao
pensamento e jamais às emoções.

É como se vocês pedissem a um sábio que vive um Samadhi para lhes descrever o Samadhi. 

O Samadhi se vive, não é algo que possa ser expresso com palavras, mas, se você o viveu, você não pode
confundi-lo com outra coisa, é impossível.

***

Questão: o que pensar do fato de se ter vivido estados semelhantes há vinte anos e depois de não
mais tê-los vivido?

É o princípio da cenoura e da vara levado ao extremo.

O principal é ter conectado com o Estado de Ser, o Samadhi.

Alguns de vocês têm a capacidade para ir à vontade ao corpo de Estado de Ser.

Alguns de vocês têm a capacidade para receber a Vibração do Estado de Ser no corpo de personalidade e de
estar no Samadhi, não à vontade, mas com frequência.

E, para outros, há um contato e, depois, é proibido, sem isso, vocês iriam cair fora.
Porque a Vibração seria tão forte para vocês que a estrutura da personalidade, as estruturas físicas e sutis, não

poderiam suportá-las.

Portanto, é uma salvaguarda.

Não é uma punição, nem uma característica de avanço.

O mais importante é tê-lo vivido, pois, tendo vivido isso, não podemos mais ser enganados seja pelo que for.
***

Questão: por que, desde os Casamentos Celestes, eu não vivi nem o Samadhi nem o Fogo do
Coração?

Porque o momento não chegou.
Porque há ainda resistências, porque há ainda crenças que não estão dissolvidas, mas, o fato de tê-los vivido,
sem vivê-los conscientemente, não é uma prova de atraso, não é uma prova onde o vilão teve êxito, não quer

dizer isso.

Isso quer dizer, simplesmente, que há resistências, como eu disse, ou que o momento não chegou.

O Arcanjo MIGUEL bem disse que esta abertura específica, o Fogo do Coração, a Coroa Radiante da cabeça
e o Fogo do sacro, vai ocorrer, para alguns, no limite extremo.



Há a vara e há a cenoura.
***

Questão: viver isso, contudo, não é fácil.

Eu imagino, mas é assim, talvez, que vai desencadear o impulso para vivê-lo.

A um dado momento, quando a personalidade e a consciência limitada se sentirem em um espaço apertado no
Interior desse corpo, necessariamente ela vai sair, e o fato de ter lido os Casamentos Celestiais, e o fato de ter
ouvido falar disso que, jamais, anteriormente, havia sido revelado sobre o corpo de Estado de Ser que estava
prisioneiro no Sol, os faz mudar de paradigma, mesmo se vocês não viverem a quintessência e a Consciência

por enquanto e, isso, é também muito importante.

Mas é verdade que seria mais gratificante viver as passagens no Fogo do Coração, mas é assim, alguns não
vivem isso, ainda.

***

Questão: como viver expansões de Consciência com um retorno que não seja tão difícil para viver?

É bem por isso que há uma espécie de proteção de que falei, para alguns seres.

Pois esses seres não acedem a esses estados, exceto no momento final, porque as suas estruturas físicas,
justamente, não iriam suportá-lo.

Ainda uma vez, não é uma questão de idade ou de karma, são características específicas das suas estruturas
sutis, eu diria, mas que não estão ligadas ao karma, estão ligadas a proteções.

Em alguns casos, são resistências que continuam aí, mas, vocês acreditam que, na época, há ainda trinta anos,
muitas pessoas viviam o despertar da Kundalini ou a abertura de chacras do Coração ou da cabeça?

Era um fenômeno excepcional.

Hoje, vocês são cada vez mais em maior número.
Isso é até mesmo um encorajamento, não é?

Mas não é preciso forçar as coisas.
Se vocês não o viverem, é que há uma razão e, geralmente, esta razão é uma proteção.

Da sua própria vida.

Ainda uma vez, nós temos necessidade de vocês aqui e não lá em cima.
Lá em cima, nós nos arranjamos muito bem sozinhos, sem vocês.

***

Questão: é ainda útil seguir cursos ou ler obras sobre tudo isso?

Absolutamente não.

A energia está aí e a Consciência está aí, à disposição.

Entretanto, e cada um é livre de fazer o que quiser, se vocês tiverem necessidade de cursos, de formação de
desenvolvimento pessoal e de outros, então, façam-no, mas não há qualquer obrigação.

Se vocês fossem suficientemente capazes de se debruçarem sobre o momento presente, não teriam
necessidade de nada disso, exceto no caso que eu falei anteriormente.

Eles poderão fazer 50 estágios, 100 estágios, eles não irão viver, porque isso é uma proteção, o acesso ao
Estado de Ser, no momento.

MIGUEL assinalou perfeitamente isso.
Como dizem em francês? 

Bisque bisque rage (maneira infantil de zombar).
***

Questão: como, quando chegar a hora, as estruturas irão suportar essa passagem?

Para os que estiverem mais atrasados, eles não irão suportar, eles vão passar diretamente na 5a. Dimensão. 

Lembrem-se de que a Consciência não adormece.
Lembrem-se de que o número de seres que vão levar este corpo biológico é extremamente restrito.

A maior parte vai viver o Fogo e estará na sua Consciência ilimitada. 

Vocês não têm necessidade deste corpo de carbono nas Multidimensões.



Mas, por enquanto, nós temos necessidade de vocês nesta Dimensão. 
Mas, no momento oportuno, vocês não terão mais qualquer razão para permanecer nesta Dimensão.

Vocês veem que todos vocês ainda têm crenças, pois querem levar o seu corpo. 

Então, imaginem, se alguns de vocês vivessem no corpo de Estado de Ser apenas por cinco minutos, jamais
iriam retornar.

***

Questão: há uma diferença entre uma Embarcação de Luz e uma Merkabah?

Então, para alguns de vocês a Merkabah se torna a Embarcação Interdimensional.

As Embarcações de Luz não são necessariamente Merkabah. 
As Embarcações de Luz podem ser agregados de Luz criados pelas Confederações Intergalácticas.

Nós, os 24 Anciões, passeamos assim, ao ar livre. 
Nós também estamos em uma Embarcação de Luz, certamente.

Da mesma forma que a Frota Mariana é constituída de 21 Embarcações de Luz que giram ao redor do Sol e
que se aproximam da Terra.

Tudo isso, se quiserem, são Embarcações gigantescas de Luz, mas não esperem encontrar tecnologias como
as que vocês conhecem sobre os seus aviões ou as sucatas que existem sobre esta Terra, aquilo nada tem a

ver.

O próprio Arcanjo MIGUEL, na sua Dimensão original, nada mais tem a ver com a representação que vocês
têm no judeu-cristianismo, dado que ele é uma Embarcação de Luz monumental que teria a forma de uma águia

gigante, ou de uma andorinha gigante, se preferirem.

Alguns de vocês, durante a Ascensão, irão descobrir o seu veículo multidimensional que é uma Embarcação
de Luz.

Qual é a característica de uma Embarcação de Luz?
É a de poder acolher outras Consciências quando alguns de vocês tiverem acessado a sua Merkabah. 

Outros terão acesso à Merkabah individual, sem poder acolher, dentro desta Merkabah, outras parcelas de
Consciência. 

Toda a diferença está aí.
***

Questão: Shamballa é apenas um plano ou uma Dimensão?

Shamballa é, resumidamente, um espaço intermediário situado nas altas esferas do astral que permitia a
junção com Seres de Luz que não chegavam, que não queriam ser presos na matriz, mas que, no entanto,

desejavam se comunicar com alguns seres humanos privilegiados. 

Esse foi um recinto dimensional criado para permitir o contato com as esferas astrais mais elevadas, já que o
ser humano é um prisioneiro desta matriz astral e não podia escapar, certamente.

***

Questão: se continuamos aqui significa então que temos ainda um Serviço a exercer? 

Então, há datas limites, datas extremas, mas de nada serve conhecê-las. 
Vocês estão no fim dos tempos. 

Vocês aí entraram em tempos plenos e estão nos tempos reduzidos, tal como havia sido anunciado. 
Vocês estão nos tempos dos Profetas. 

Todas as profecias que tinham anunciado este período, estão agora sob os seus olhos.

Vocês vão ver, a partir do final da desconstrução (então, eu digo que a desconstrução, vocês compreenderam,
nós removemos os parafusos que mantinham um equilíbrio falso), obviamente, não vejam o termo negativo,

mas há uma destruição da Ilusão. 

Isso é imperativo para encontrar a Verdade.
Vocês não podem participar da Ilusão e participar da Verdade, no nível coletivo, certamente.

Tudo isso está em andamento.

Então, o que vai acontecer durante a Onda Galáctica deste verão (inverno, no hemisfério sul), com alguns
alinhamentos planetários?

Será que isso vai acontecer no prazo final que é outubro de 2011? 

O Pai é o único que sabe e quando digo que o Pai é o único a saber, mesmo os Arcontes não sabem disso e



O Pai é o único que sabe e quando digo que o Pai é o único a saber, mesmo os Arcontes não sabem disso e
nós ainda menos, porque, nos últimos dois ou três meses, as nossas Embarcações de Luz tentam uma

aproximação da Terra.

Nós estávamos, como vocês sabiam, centrados ao redor do Sol e de Saturno. 

Nós nos aproximamos da sua Vibração.

O Arcanjo MIGUEL, e o conjunto dos Arcanjos associados aos cinco outros Arcanjos, conseguiram vencer a
esfera de isolamento ligada à magnetosfera, à heliosfera e à ionosfera. 

Agora, resta a nós, Consciências multidimensionais, nos aproximarmos da sua Dimensão.

Mas, compreendam bem que nós queremos ver o máximo de Consciências ir para o seu Estado de Ser e,
portanto, nós ajustamos a nossa vinda em função das reações que observamos sobre Terra.

Portanto, nós esperamos que a Luz que vocês transmitem, estando aí, tenha uma ação cada vez mais profunda
sobre a Consciência dos seus congêneres, dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não acolheram, eu

diria, esta Luz.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem sido tão atentos e por terem feito perguntas tão animadas e

interessantes. 

Eu lhes transmito todo o meu Amor e espero revê-los muito em breve. 
Então, eu os deixo certamente com outro Croûton ou com não sei quem, mas, quanto a mim, eu lhes digo até

muito em breve e passem bem com o Amor, com a Luz e na Paz.

Até logo.

************
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Sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e Irmãs nesta Humanidade, eu transmito a vocês a minha Paz e as minhas bênçãos.

Como certamente o sabem, sou um dos 24 Anciãos.

Eu também fui, há extremamente muito tempo, o discípulo bem amado, aquele que recebeu, sob o ditado de Cristo, o
livro amargo [Livro do Apocalipse].

Hoje, vocês entram na última etapa da Revelação.

Vocês estão a alguns momentos, a alguns minutos, do regresso de Ki-Ris-Ti, do regresso do Mestre da Luz, em
majestade.

Hoje é facilitado, em vocês, o estabelecimento da sua Consciência no Coração.

Muitos de vocês começaram a viver acessos, de uma maneira ou de outra, ao que foi chamado durante a minha
última Vida, de Supramental.

Estamos, nós todos, lá em cima, sejam os 24 Anciãos, como o conjunto da Força Intergaláctica, não impacientes, mas
ardentes, para estabelecer o contato com vocês.

Da mesma maneira que, para alguns seres, há dois anos, foi mais ou menos fácil estabelecer um contato
relativamente consciente com o Anjo Guardião, hoje, é o conjunto das esferas de Consciência multidimensional que

vem bater à porta do seu Coração e à porta da Terra.

Eu venho a vocês na Luz Azul, como o anunciei no início deste ano.

***

Nós seguimos com atenção, devido mesmo à nossa aproximação da sua Dimensão, a aparência que tomam as
manifestações da Consciência na sua densidade.

Nós os acompanhamos  meticulosamente, com Amor, com respeito.
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Nós sabemos, como vocês o sabem, que a Luz definitivamente ganhou o direito ao seu restabelecimento, na ação da
Graça, na Luz dos Mundos.

Nunca mais o ser humano irá viver o isolamento e a separação.

Mesmo se vocês ainda não vivem as primícias, o conjunto das coisas que se estende sob seus olhos, o conjunto das
coisas que lhes transmitimos por este canal, como por outros canais, vocês devem se incentivar a irem mais ainda

para a sua liberação porque, em última análise, é bem disso que se trata.

Esta liberação passa pelo seu Despertar, pelo seu Despertar à Unidade, às leis do Amor, e pela saída das leis da
Ilusão, das leis dos constrangimentos às quais vocês se subscreveram, independentemente mesmo da sua vontade.

Hoje, dentro de alguns dias - alguns entre vocês já começaram a vivê-lo através do Fogo do Éter – as energias se
movimentam ao nível do seu Sacro, das suas costas.

O Triângulo Sagrado inverteu a sua polaridade e se prepara para liberar o seu fluxo de Consciência, do Fogo da
Terra, para o Fogo do Coração.

Alguns de vocês vão encontrar-se, dentro de muito pouco do seu tempo, reunificados, inteiramente.

***

Estes momentos, que a Humanidade se prepara para viver, são, ao mesmo tempo, grandiosos e magníficos e, sob
outro ponto de vista, poderão parecer ou aparecer trágicos, tudo depende, certamente, do ponto de vista e do olhar

da Consciência.

Tudo está no lugar, doravante, no exterior do seu planeta, para acompanhar o movimento de liberação da sua
Consciência.

Muitas Consciências livres estão ao redor de vocês.

Vocês percorrem momentos que alguns de nós, de onde estamos, em algum lugar lhes desejamos, porque não há
nada de mais bonito, não há nada de mais majestoso, do que o restabelecimento da Luz nos mundos de que foram

privados.

Seus sonhos mais loucos serão, de longe, superados.

Um mundo novo está em gestação, ainda escondido aos seus olhos de carne.

Este mundo revelar-se-á a vocês quando o Fogo do Sol penetrar e fecundar a Terra e o seu Coração.

A ignição do seu Sacro, a ignição do Fogo da Terra, através dos seus vulcões, dos movimentos mesmo existentes em
meio aos seus chakras, como nas placas tectônicas da Terra, é um convite, um convite para ir para a Liberdade e

para a Alegria.

Vejam, através do que ocorre e do que irá ocorrer, a ação de liberação.

Não julguem os acontecimentos com o olhar crítico da personalidade.
Tudo o que se desenrola, doravante, contribui, para um estado ou outro, para a sua liberação.

Vocês serão ajudados e levados pelo Fogo do Coração, pelo Fogo do Sacro e pelo Fogo da cabeça.

Vocês irão encontrar em vocês os recursos para ir além de todas as das zonas de sofrimentos que poderão existir
durante este período.

Recordem-se de que na Luz, nada de contrário à Luz pode se manifestar.

Isto é um incentivo a se centrarem, a realinharem-se na sua Verdade essencial, e não nos papéis que vocês têm tido
até agora.

***

Encontrem o tempo necessário para fazer a Paz com vocês mesmos, em vocês mesmos.

Encontrem o tempo necessário para os seus alinhamentos, para as suas meditações.

Eu devo dizer que nada há de mais importante, hoje, do que os momentos que vocês se atribuem, porque todos os
recursos virão destes momentos, e de nenhum outro lugar.

Vocês irão extrair, dentro destes momentos, toda a Alegria e toda a força necessárias para a sua Ascensão.



A Translação Dimensional está efetivamente a caminho.

Ela está em curso.

Não procurem a data.

Não procurem as circunstâncias, exceto as que se deixam ver, em suas noites, nos seus sonhos, nas suas visões.

Os que nada veem não devem se lamentar, porque isso é, para eles, proteção.

Outros já viram, já perceberam, o que irá acontecer.

Não procurem impor as suas visões ou as suas percepções.

Satisfaçam-se em acolhê-las como um presente para vocês.

Encontrem o tempo necessário para manter a comunhão com os nossos planos, e com a sua Dimensão de Estado de
Ser.

Mesmo que esta Dimensão não lhes seja ainda perceptível, ela está, no entanto, muito próxima de vocês, muito,
muito próxima.

Uma nova etapa que os aproximará mais ainda da sua liberação, está agora às suas portas, em alguns dias.

O Fogo da Terra despertar-se-á.

Neste Fogo da Terra, o Fogo do Coração irá aparecer ou se reforçar.

Vocês aí irão possuir, repetimos uma vez mais, a força, a Inteligência e a sabedoria.

Nada de exterior poderá trazer-lhes tanta certeza além do Fogo do Coração.

Confiem na Luz, confiem na sua Inteligência, na sua lucidez.

Não existe melhor guia do que a Luz Vibral, esta Luz do Supramental que, pouco a pouco, penetra as camadas mais
densas da Terra.

Não se deixem desviar pelos barulhos do mundo, pela agitação que irá se colocar sob os seus olhos.

Lembrem-se de que a única força em relação a isso é interior, de que a única Revelação e a única Verdade são
interiores.

Tudo que tiverem necessidade, absolutamente tudo, sem exceção, encontrar-se-á no Interior, e cada vez menos
coisas irão se encontrar no exterior.

Nós os chamamos e vocês atenderam.

Sua resposta e seu impulso foram captados no mais elevado dos Céus.

O que quer que vivam ou não, a inspiração está aí.

Quase não existe mais obstáculo ao estabelecimento da Luz, exceto o que se opõe ainda, por hábito, em vocês como
fora de vocês.

Não existe mais força consciente que possa se opor ao estabelecimento da Luz.

Como sabem, bom número de coisas deve acontecer, para que o Mestre da Luz possa se manifestar.

Preliminarmente, o Anúncio de Maria, sob uma forma que lhes seja própria, virá rescindir em vocês, as dúvidas que
podem existir.

Da mesma maneira que as visões, nos seus sonhos, ou no seu Estado de Ser, irão trazer-lhes elementos que vão
tranquilizá-los, que vão incentivá-los a soltar as últimas resistências, os últimos medos, as últimas Crenças.

A época em que vivemos, vocês e nós, é uma época importante.

É importante e é magistral, quanto à lição e ao ensinamento da Vida.

***

Procurem em suas vidas o que é simples e fácil.

Procurem a Paz, avidamente.



Procurem a serenidade.

Fujam das zonas de Sombra e de discórdia.

Não atribua a sua Consciência ao que se opõe e resiste.

Vão para o mais evidente, mais Luz, mais facilidade.

E a sua Vida será apenas mais fácil, mais abundante, mais luminosa.

Por enquanto, não lhes trarei elementos novos.

A maior parte dos elementos lhes foi comunicada e dada, desde o início deste ano, relativos à Luz Azul, à Luz
Dourada, aos gestos, ao ‘Yoga da Luz’, ‘da Verdade’, ao ‘Yoga Celeste’.

Vocês estão em um momento decisivamente essencial da sua História.

Inúmeras manifestações da Terra que se produzem, refletem, por sincronia, o que irá acontecer em vocês, e o que já
acontece em vocês.

A sede de liberdade, sede de Verdade, sede de autenticidade, são impulsos do Espírito da Verdade em vocês.

Lembrem-se de que vocês entram no reino da Vibração e da Radiação.

Neste reino, as palavras tornar-se-ão bem frágeis em relação à Consciência e à sua Vibração.

Procurem a calma e o silêncio propícios ao estabelecimento da sua Consciência na Vibração.

Vocês irão observar cada vez mais, nos próximos dias e semanas, que uma série de situações ou de acontecimentos
das suas vidas não poderá mais ser vivida.

Isto é uma chamada para se desfazerem disso, para disso se afastarem.

Nada é mais importante do que a sua liberdade.

Nada não é mais importante do que o seu regresso à Luz e à Unidade.

Nada não é mais importante do que a sua Alegria.

Tudo o que se opõe a isso deve, na medida do possível, desaparecer.

É o que está em curso, e o que estará em curso sobre a Terra, mas também em vocês.

Ouço-os agora.

***

Não temos perguntas. Agradecemos.

***

Então lhes proponho, caros Irmãos e Irmãs, antes de me retirar, que nos banhemos juntos na Luz da Unidade.

Transmito-lhes a Paz.

Transmito-lhes bênçãos e também as saudações do Amor de Cristo.

Vivamos juntos.

... Efusão de energia …

Eu os abençoo, eu os amo e nós lhes dizemos todos, nós todos, do outro lado, até muito em breve.
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~ SINAIS DA MUDANÇA ~

Meu nome é um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam saudações, homenagens e bênçãos.
Bem amados seres humanos nesta densidade, sou um dos 24 Anciões, afiliado, de algum modo, ao

Ar.
Sou aquele que emitiu um ensinamento relativo ao Yoga Celestial e aos Novos Corpos (ndr: ver em

"protocolos").
Bem amados irmãos humanos, como o sabem e como veem, em vocês, como fora de vocês, vocês vivem

uma época que é um final para um renascimento.
Assim, o que acontece no exterior, acontece no Interior, para fazer o milagre e uma só coisa.

Alguns de vocês, os mais avançados no caminho da liberação, vivem já, desde vários anos, uma série de
manifestações que eu chamaria de Vibratórias e de Consciência nos seus corpos e na sua Vida.

Um número cada vez maior de irmãos e irmãs juntam-se àqueles que vivem isso.
Os Casamentos Celestiais, inicializados pelo Arcanjo Miguel, permitiram despertar em vocês dimensões que

até agora lhes eram ocultadas e fechadas.
Hoje, vocês chegam na última Etapa.

Dentro de alguns dias e quase no final da intervenção de desconstrução do Arcanjo Miguel, vocês constatam
os sinais que são muito numerosos neste planeta e que vão se acelerando.

Do mesmo modo vocês observam no Interior de vocês, sinais de mudança, seja Vibratória, seja da sua
Consciência.

Essas mudanças os conduzem a descobrir uma parte de vocês mesmos que lhes era desconhecida.
Então, eu me proponho, hoje, com vocês, a tentar responder ao que acontece no Interior das suas

Consciências e das suas estruturas no plano Vibratório, a fim de ajudá-los a melhor avançar no caminho
da Unidade, no caminho da liberação, no caminho da Consciência unificada.

Para aqueles que não o sabem, eu repito, fui encarnado no século passado.

Tive a oportunidade de descobrir a fusão da Unidade extremamente jovem e toda a minha Vida foi consagrada
a levar minha Consciência na própria Consciência.

Hoje me é possível, na Assembleia dos 24 Anciões, emitir-lhes este ensinamento sobre a Yoga Celeste mas,
também, de bem compreender e poder explicar o que vocês vivem nas suas estruturas, na sua Consciência.

Estou aqui para isso.
Do mesmo modo que alguns de vocês percebem a Consciência Unificada neste espaço, alguns outros de
vocês podem colocar-se questões sobre as percepções novas, nas suas estruturas ou na sua Consciência.

Além do mental, além das palavras, esclarecerei essas modificações ocorridas nas suas estruturas.

UM AMIGO – 10 de abril de 2010
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***

O Fogo do Éter que vocês vivem desde três semanas liberou, nas suas estruturas energéticas, novos circuitos,
novos corpos, novas funções.

Isso anda de mãos dadas com modificações importantes (para alguns de vocês já), da sua Consciência, dos
seus polos de interesse, da orientação da sua Vida.

Tudo isso é muito lógico.
A situação, na sua densidade, evolui e evoluirá cada vez mais rápido para sua a liberação desta Ilusão.

Não temam mais ser o que vocês são.

Não temam mais o olhar do outro.
Não temam mais o olhar da sociedade.

Nesses espaços que se abrem a vocês, vocês descobrirão o ilimitado, a beleza, a transcendência e,
sobretudo, a Consciência Unificada conduzindo-os, para alguns de vocês já, para viver no Estado de Ser.

Lembrem-se de que o que acontece no Interior das suas estruturas e da sua Consciência refere-se à
integralidade da Criação, mesmo os seres que, por enquanto, não tiverem ainda Consciência ou a

rejeitarem.
A Luz torna-se cada vez mais evidência e evidência na sua Vida.

Alguns de vocês vivem estados de Consciência aproximando-os da felicidade, do Samadhi.
Outros ainda provam zonas, que eu chamaria de resistências, que são apenas freios temporários ao acesso à

plena Consciência.
Não há limite de idade, de sexo, de condição social, de crença.

Vocês descobrem, em vocês, noções do ilimitado, da perfeição, do absoluto.
O Arcanjo Miguel, quando os chamou, desde um ano, de Sementes de Estrelas e de filhos da Luz, ou

ainda de filhos da Lei do Um, não eram denominações em vão, mas, sim, a Verdade do que vocês
são, além dos véus da Ilusão.

Ser-lhes-á necessário, nas próximas semanas (progressivamente e à medida das transformações desta Terra
que vão se acelerar), redescobrir e entrar diretamente na sua Dimensão ilimitada.

Os temores apagar-se-ão, os medos apagar-se-ão diante da intensidade da Luz vivida nas suas
estruturas e na vida de vocês.

Desde já, as Assembleias dos 24 Anciões, assim como o Conclave Arcangélico e a Divina Maria, preparam-se
para intervir de maneira visível.

O Fogo da Terra, na última Etapa, dentro de alguns dias, assinalará a junção do Fogo do Céu com o Fogo da
Terra, fazendo com que, nunca mais, vocês sejam separados como estão, da Fonte, na condição, certamente

(porque isso é o seu livre arbítrio) de que o aceitem ou o recusem.

***

Se aceitarem penetrar diretamente na sua Unidade, vocês irão descobrir os domínios da Graça, onde tudo é
evidência, onde tudo é facilidade, onde nenhuma ferida, qualquer que seja, pode subsistir diante do brilho

adamantino da Luz.
Frequentemente foi-lhes dito que a Inteligência da Luz era, de longe, superior a sua própria

Inteligência, que a via do Coração através da Coroa Radiante do Coração era o caminho, o único
caminho.

Hoje, no momento em que o Fogo do Éter vai fundir-se com o Fogo da Terra (realizando, em vocês, o
despertar da Kundalini, mas também na Terra, o despertar do conjunto de vulcões do planeta), vocês

descobrirão a sua Dimensão essencial.
Então, da parte do conjunto dos 24 Anciões, nós lhes dizemos bem-vindos a vocês, bem-vindos à sua

Eternidade.
Podemos conceber que o acesso novo a essas Vibrações e a esta Consciência possa provocar, na sua

estrutura física, energética, e na sua Consciência comum, algumas resistências ou algumas perturbações.
Então, eu me proponho, durante um tempo, a engajá-los a colocarem-me questões referentes a essas

manifestações Vibratórias, antes de abrir um espaço de comunicação, do meu Coração ao seu Coração, na
Unidade que será silenciosa.

Bem amados irmãos humanos, Um Amigo os escuta.

***



Questão: poderia nos esclarecer sobre o que chamamos de crianças índigo ou cristal?
Caro irmão, desde já quase trinta anos de seus anos Terrestres, certo número de almas encarnam-se, sem

estarem sujeitas aos ditames da Ilusão, da Maya, da dissociação, guardando desperta, nelas, a lembrança
da Fonte.

Essas crianças são pontes entre esta Dimensão dissociada onde vocês estão e as Dimensões
Unificadas.

Elas foram, progressivamente durante os anos, cada vez mais numerosas a encarnarem e a manifestarem-se.
Sua característica essencial, no plano da alma, é manifestar muito cedo esse contato consciente com a sua

dimensão de Estado de Ser ou o seu estado multidimensional, para algumas delas mesmo, lembrando-se da
sua origem estelar ou da sua linhagem espiritual.

Essas crianças são, no sentido em que vocês denominam, médiuns.
Obviamente, ativadas na Unidade, viver, para elas, a dissociação, é algo terrível e muito difícil, mas elas o
fizeram com toda Consciência, a fim de permitirem, a seu modo, assentar e ancorar a Luz nesta densidade,

como alguns de vocês o fizeram quando dos Casamentos Celestiais.
Vocês se tornam, assim como o disse Miguel, essas crianças como vocês mesmos, os Semeadores e os

Ancoradores da Luz.
Vocês se tornam, vocês mesmos, a ponte entre o limitado e o ilimitado, entre o efêmero e o eterno.
Isso pode por vezes provocar zonas de sofrimento, zonas de rejeição desta sociedade falsificada e

manipulada desde milhares de anos mas, hoje, isso não tem mais qualquer importância porque,
progressivamente e à medida em que entram no seu alinhamento, vocês esquecem tudo isso que pertence à

divisão, à separação, à Ilusão.
Vocês penetram diretamente na Verdade, no que vocês são de toda eternidade, bem antes de serem

presos nas Leis da reencarnação deste planeta.

As crianças índigo (algumas delas) e as outras são, de algum modo, pontes entre o finito e o infinito.

São portadoras de um despertar, desde o seu nascimento, do mesmo modo que hoje (alguns de vocês tendo
já vivido e outros o farão muito em breve), o despertar da Kundalini está em curso.

NOTA: “Não vejam, nas crianças Índigo (nem todas, há muitas categorias aí), crianças Despertas ao nível
do Coração. Elas são despertas ao nível do Terceiro Olho.” OMRAAM (Aïvanhov) (03.10.2012)

O conjunto de ensinamentos que intitulei Yoga Celeste é feito, é destinado a favorecer a fusão, em vocês, da
Coroa Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Sagrado.

Vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo, vocês estão submetidos às suas
Leis e, hoje, a Terra desperta-se inteiramente.

Vários movimentos serão criados, incitando-os a não mais se pendurarem nas zonas da Ilusão, nas zonas de
aflição, mas a irem para a Luz, para a liberdade além de todos os sofrimentos passados, além de todas as

memórias de suas encarnações que podem representar, ainda hoje, obstáculos, por medo do acesso ao seu
Estado de Ser, mas tudo isso não pode permanecer diante do afluxo da Luz e, sobretudo, diante do Fogo

Celeste reunificando-se com o Fogo da Terra.

***

Questão: o Yoga Celeste de que fala pode ser associado ao que Sri Aurobindo chamou de yoga
integral?

Cara irmã, isso faz parte do prolongamento lógico do yoga integral tal como definido por Sri Aurobindo.
Coube a esse venerado Irmão dos Anciões ser o primeiro a perceber a chegada do Supramental e a

estabelecer certo número de funções ligadas ao yoga integral.
Foi ele, aliás, que comunicou ao médium no qual estou, o Yoga da Luz e o Yoga da Verdade, que

permite ativar o Yoga Celeste.
Hoje, a intensidade Vibratória é tal sobre esta Terra, que o Yoga Celeste é efetivamente uma sequência lógica,

mas que se basta por si.
É a chave que lhe é entregue a fim de aceder à sua eternidade.

Isso irá substituir vantajosamente as palavras, o mental, os sofrimentos, pela Luz e pela Verdade.
O Yoga Celeste é, portanto, a sequência lógica do Yoga integral.

***

Questão: o que fazer quando se tem pesadelos onde se é frequentemente morto?



A morte não existe.

O reino da morte terminou.
Toda pessoa que passar hoje não conhecerá mais os tormentos da morte e a destruição da Consciência,

porque toda morte, hoje, far-se-á em plena Consciência.
Não haverá, portanto, interrupção da Consciência.

Entretanto, é preciso bem compreender que muitos seres humanos estão ainda na resistência, geralmente por
ignorância, na resistência à Luz e à sua Verdade e à sua beleza, porque foram condicionados pelas leis da

matriz.
Foram condicionados pelas leis sociais, a fim de que o seu olhar não se coloque jamais para a Luz e para os

Céus, então, é preciso perdoá-los porque mesmo aqueles irão viver a Luz, mesmo se eles não forem capazes
de suportar a Vibração.

Os médiuns captam, obviamente, o conjunto das manifestações geofísicas que começaram desde o
início deste ano sobre a Terra e que se aceleram, e que se amplificam.

Então, obviamente, essas zonas de resistência à Luz se expressam por pensamentos que viajam,
que alguns médiuns captam.

Eu diria, sem fazer jogo de palavras, que basta mudar o canal de frequência e interessar-se apenas pela Luz, o
resto apenas pertence ao que deve morrer e desaparecer.

O Arcanjo Miguel iniciou a desconstrução.

Ela vai agora a seu ritmo.
Ela permitirá, quando da chegada do Anúncio da Divina Maria e quando da vinda dos Arcanjos Metatron e Uriel,

a destruição total da Ilusão.

O conjunto da Humanidade deve passar por esta Revelação.
Vários místicos, desde tempos imemoráveis, captaram e perceberam como isso ocorria.

O mesmo evento pode ser visto de duas maneiras, na Alegria da Unidade ou na dor da separação.
Somente a Consciência decide.

Assim, seja por esta criança ou por vocês todos, se vocês decidirem procurar o Reino dos Céus na
Unidade e na Verdade, nada mais poderá atingi-los na Verdade, nada mais de contrário à Luz poderá

mesmo tocá-los ou arranhá-los.
Vocês permanecerão, quaisquer que sejam os acontecimentos na superfície desta Terra, ao seu

redor, centrados na Luz.
O único desafio, hoje, e nos próximos dias, próximas semanas, é este, de permanecer ancorado na

sua Unidade, na sua Vibração da Consciência unificada porque, aí, tudo o que é Ilusão não pode
atingi-los.

Obviamente, haverá períodos onde isso será talvez um pouco mais difícil do que em outros, porque as forças
de resistência oriundas da Humanidade, eu falo mesmo mais das forças contrárias à evolução, essas forças

de resistência não estão ligadas senão à ignorância, mas elas irão desaparecer também.

***

Questão: por que se pode sentir uma indisposição quando se está com muita gente?
Cara irmã, vocês foram habituados a viver fechados na sua Ilusão, fechados nas suas crenças e nos seus

próprios circuitos energéticos e de Consciência.
Hoje, no momento em que a sua Consciência se abre ao ilimitado, vocês se tornam permeáveis ao conjunto de

Consciências que estão ao seu redor.
Isso pode, efetivamente, gerar reajustes ou zonas de atrito que estão ligadas à dificuldade de aclimatação e

nada mais.
Existe, nesse nível, um processo de experimentação e de ajuste à capacidade para entrar em comunicação, de

Consciência a Consciência, diretamente, sem passar pelas palavras, sem passar pela emoção ou pelo olhar
mais justo da Vibração de Consciência para Vibração de uma outra Consciência e isso pode, efetivamente,

desencadear algumas perturbações de reajustamento.
Essas perturbações, como para outros irmãos e irmãs, é unicamente para ligar a medos cristalizados vindos
desta Vida ou de outras vidas que vocês viveram nesta matriz, onde o medo foi o elemento motor (medo da

doença, do sofrimento, da morte, medo do fracasso).
Hoje, vocês devem aprender a banir a palavra medo e a palavra fracasso porque a Luz está aí e bem

aí.

***

Questão: Quando se fala de uma desconstrução que deveria estar terminada no mês de maio,



depois das 7 Etapas, isso faz referência a uma desconstrução ao nível cósmico, ao nível do Céu ou
igualmente ao nível terrestre?

Ela se refere, caro irmão, ao conjunto de dimensões.
O que está acima é como o que está abaixo.

O que acontece nos planetas acontece em vocês.
Uma série de alinhamentos essenciais ao nível dos planetas deve ocorrer nesta primavera (no hemisfério norte

– outono, no hemisfério sul).
Esses alinhamentos essenciais, que jamais existiram desde mais de 12.000 anos, reproduzirão, em vocês, os

mesmos esquemas de alinhamento com a sua Fonte Galáctica.
Obviamente, não posso dizer-lhe que isso vai ser fácil, mas isso será muito bonito e muito potente.

Então, a desconstrução, iniciada pelo Arcanjo Miguel onde colocou o conjunto de rodas, termina-se pelos
casamentos do Fogo do Céu e do Fogo da Terra, coisa que vocês começaram a observar, para aqueles que

se interessam, sobre este planeta.
O que acontece sobre este planeta acontece também, obviamente, sobre os outros planetas do seu

sistema solar.
Vocês entram, a partir de 17 de julho, sob a influência essencial da Onda Galáctica, acompanhada dos

alinhamentos planetários essenciais.
Nesse momento, há preparação muito mais intensa do que aquela que ocorreu no ano passado, ou para os

mais antigos, desde vinte anos.
Isso passa por um alinhamento total das suas rodas de energia, por um alinhamento e uma fusão da Coroa

Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Sagrado, permitindo-lhes, naquele
momento, reencontrar a sua Unidade e, para alguns, retornar a esta Unidade.

Isso é agora.
Certo número de outros irmãos entre os Melquisedeques começa a entrar em ação privilegiada.

Um deles, em particular, está ligado ao controle total do Fogo da Kundalini ou ao que é chamado de Kundalini
yoga.

As manifestações de Fogo, em vocês e sobre a Terra, vão se generalizar.

Esse Fogo não é um Fogo que queima.

É o Fogo do Amor e o Fogo do Coração, o Fogo do Espírito Santo reencontrado.

O alinhamento planetário e o alinhamento galáctico, cujos efeitos se fazem já sentir sobre a Terra e em
vocês, irá ao seu apogeu em 17 de julho deste ano, correspondendo, aliás, a certo número de coisas

anunciadas também nos calendários Maia.
Assim, portanto, as perturbações e as mudanças que vocês percebem, em vocês e sobre a Terra, estão
conjungadas no conjunto desse sistema solar e têm por única vocação colocar fim, dissolver de maneira

definitiva, a Ilusão, a Maya na qual vocês vivem.
Isso passa pelo despertar de um número cada vez mais importante de seres humanos à sua dimensão de

Estado de Ser, de Eternidade e de Unidade, isto está a caminho.
Procurem o Reino dos Céus.

Cada vez mais, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores das suas vidas ou das suas sociedades,
vocês deverão se apegar, se o podemos dizer, a viver na Luz e não mais na Ilusão.

O pensamento torna-se cada vez mais Criativo, imediatamente.
O princípio de ressonância e de atração não está mais amortecido, quer dizer que ele se manifesta quase

espontaneamente.
Cabe-lhes, portanto, vigiar no controle dos seus pensamentos, dos seus atos, das suas palavras e das suas

funções nesse mundo, a fim de favorecer a instalação da Luz em vocês e sobre esse mundo.

***

Questão: durante as meditações de 19h a 19h30 (14h a 14h30 em Brasília), sente-se, ao nível da
bacia, sensações específicas, agradáveis na permanência, qual é o significado?

Caro irmão, agradável ou desagradável, as mesmas percepções na bacia correspondem ao mesmo processo
chamado de despertar da Kundalini.

Esse processo que estava até agora reservado a algumas entidades é hoje aberto ao conjunto da Humanidade.

***

Questão: poderia nos falar da Consciência unificada e do caminho para ali aceder?
Caro irmão, assim como disse na minha vida, a Consciência unificada sempre esteve aí.



Sempre esteve aí, mas vocês não tinham Consciência, ocupados com as suas projeções nesta matriz, em
suas vidas, com os seus papéis sociais, todos monopolizados que estavam a viver a Ilusão antes do que a

Verdade.

Assim, não há caminho.

Há, literalmente, assim como o disse Sri Aurobindo, um Switch ou uma reversão da Consciência que faz com
que, instantaneamente, para alguns de vocês, passem da Consciência limitada para a Consciência Ilimitada.

Eu lhes comuniquei certo número de exercícios, assim como Sri Aurobindo, correspondendo, entre outros, ao
Yoga Celeste, mas não é preciso encarar isso como um caminho.

Trata-se de uma reversão que se faz mais ou menos lentamente, mais ou menos rapidamente e isso depende
unicamente da persistência de suas resistências, da persistência das suas crenças na Ilusão.

Progressivamente e à medida em que vocês se despojarem da Ilusão, do medo da falta, do medo de ser,
naquele momento, o despertar da Kundalini se faz instantaneamente.

Progressivamente e à medida do escoar das semanas, muitos de vocês passarão de um estado a outro
vivendo o Fogo do Coração e o Fogo da Terra, assim como o Fogo do Céu, de maneira conjunta, no nível dos

seus corpos.
A sua Vida, naquele momento, jamais será a mesma.

Haverá um antes e um depois.
Vocês sozinhos decidem esse momento, a partir do momento em que soltarem inteiramente as suas crenças e
a persistência na Ilusão desse mundo, o que não quer dizer sair desse mundo, mas ser liberado, o que não é a

mesma coisa.
Não há portanto caminho, mas uma reversão em todos os sentidos do termo.

***

Questão: como fazer para se desembaraçar de crenças das quais não se tiver claramente
consciência?

O que não é consciente intervém como mecanismo automático.
Esse mecanismo automático além do limiar de Consciência, não pode ser tratado pela Consciência dissociada.
Quanto mais vocês resistirem, mais isso irá persistir, quanto mais quiserem lutar contra, mais essas

crenças irão permanecer, porque vocês se dirigem ao mundo da dualidade agindo assim.
Hoje, é-lhes solicitado agir dentro dos mundos da Unidade.

Os mundos da Unidade têm, por palavras, Consciência e confiança.
Confiança na Inteligência da Luz porque a Inteligência da Luz é capaz de dissolver tudo o que está em vocês,

crenças ou resistências.
Em resumo, vocês não podem combater o seu mental comum, com a sua consciência comum, combater as

crenças ou ilusões.
Vocês apenas podem deixar agir em vocês a Inteligência da Luz e a Inteligência da Unidade, a fim de que elas

façam explodir o conjunto das suas crenças e das suas ilusões.
Vocês não têm qualquer meio objetivo, nesta dualidade, de agir por sua própria consciência comum sobre as

suas próprias separações e suas próprias zonas de Sombra.
Progressivamente e à medida em que entrarem nesse combate ou nesta dualidade, vocês se afastam da

Unidade.
A Unidade não é covardia, a Unidade não é abandono de luta, a Unidade é viver na Unidade, ela é

abandono à Luz e não abandono das lutas.
O abandono das lutas se faz justamente pelo abandono à Luz.

À medida que a sua estrutura, à medida que a sua Consciência, retornarem para a Luz, progressivamente as
zonas de Sombra desaparecem, elas literalmente explodem.

Assim, vocês podem medir a influência da Luz em vocês, pelo modo no qual as suas resistências se afastam
de vocês, não por um ato consciente, deliberado, voluntário, mas, bem mais, pela Luz assumindo o seu lugar

na sua Consciência.

***

Questão: os alinhamentos em curso podem provocar ressurgências de coisas passadas, mas não
forçosamente harmoniosas?

Sim, isso faz parte do processo de eliminação emocional, etérica e mental que está em curso desde antes da
última etapa e desde o mês de março, assim como o descreveu o próprio Arcanjo Miguel.

Trata-se de liberação.
Não se trata de trabalhar sobre isso ou de ali colocar Consciência, mas de observar isso como um observador



que observa algo do exterior a si, porque vocês não são esses sofrimentos, porque vocês não são essas vidas
passadas, porque vocês não são o que eram.

Vocês são Luz e somente Luz.
Enquanto vocês acreditarem em outra coisa, vocês não poderão ser Luz.

***

Questão: e sobre as pessoas que tomaram, segundo sua expressão, o trem andando, que
começaram, por exemplo, a praticar as meditações das 19h, mas que não tiveram qualquer outro

tipo de prática?
Cara irmã, isso não teria estritamente qualquer importância.

Os campos de forma e os campos de força da Luz estabelecidos no seu mundo, estão agora ancorados e
estabilizados.

Qualquer que seja o momento em que vocês tomarem o trabalho em curso, vocês se juntam instantaneamente
àqueles que são os primeiros, àqueles que estão na frente.

Progressivamente, isto corresponde totalmente ao que eu disse: «os primeiros serão os últimos, os últimos
serão os primeiros».

Progressivamente e à medida em que vocês tomarem o trem andando na Luz, a sua Luz se estabelece ainda
mais facilmente.

As resistências na Humanidade são assim globalmente muito menos importantes do que eram há vinte ou trinta
anos.

Na época, há uma geração, aqueles que queriam trabalhar na Luz, deviam fazer, não esforços, mas seguir de
algum modo um caminho árduo e íngreme.

Hoje, isso está muito mais fácil.
Vocês escapam, dentro do trabalho da Luz, na sua densidade, totalmente à noção temporal, porque a Luz está

em toda parte.
A Revelação da Luz se faz instantaneamente.

O mais duro não é recuperar qualquer atraso, mas, bem mais, abandonar-se à Luz, assim como disse o Arcanjo
Anael e, sobretudo, deixar trabalhar a Luz em vocês, não mais dar chance a todas as zonas de resistência, a

todos os medos, a todos os sofrimentos que não são seus, ainda uma vez.

***

Questão: como controlar os nossos pensamentos quando um «negativo» surge na nossa
consciência?

Caro irmão, assim como foi dito no Yoga integral, como em todas as formas de yoga, vocês não são mais os
pensamentos que vêm aflorar à sua consciência.

Esses pensamentos nasceram, geralmente, em zonas que não são suas.
Eles nasceram no que foi chamado, e construído, como 'sistema mental humano de controle da Humanidade'.

O banho de pensamentos no qual vocês mantiveram a Ilusão durante milênios.

Hoje, as crenças são desconstruídas.

Elas estarão em breve totalmente destruídas e não terão mais impacto na Consciência de vocês.
O enfraquecimento do 'sistema de controle do mental humano' observa-se, hoje, em muitos seres humanos

que chegam a encontrar períodos de clareza, de lucidez e de Unidade, muito maiores do que
anteriormente.

Obviamente, o sistema de controle humano não está ainda completamente desagregado, contrariamente às
franjas de interferência astrais, mas isso está em curso.

O Fogo da Terra, assim como o Anúncio a ser feito por Maria e assim como a data da entrada da Onda
Galáctica na sua Terra e nas suas estruturas, firmará a interrupção dos pensamentos que vocês chamam

de parasitas negativos ou positivos.
Ser-lhes-á então muito fácil diferenciar o que se expressa na Consciência unificada e ilimitada e o que se

expressa sob a influência do pensamento dissociado.
Hoje, vocês fazem o aprendizado e a educação desse processo, então, aprendam mais do que nunca a aceitar

que os pensamentos, mesmo negativos, não são seus.
Vocês não são os seus pensamentos, vocês não são as suas emoções, vocês não são o que vocês

vivem, vocês são o que vocês são, não é a mesma coisa.

***



Questão: e sobre aqueles que não estiverem na Luz?
Essa é escolha deles, cara irmã.

Até o último momento, eles terão a possibilidade de reconhecer a Luz, mas vocês não podem interferir no livre
arbítrio de ninguém, a partir do momento em que essas almas decidiram situar-se no livre arbítrio, e não na

liberdade.
A sua liberdade, para vocês, está nesse preço.

Ela consiste em deixar o outro livre para viver suas experiências, seja ele um parente, seja ele um ser
amado dentro de um casal, ou em uma fraternidade.

Vocês não podem levar ninguém para onde ele não queira ir, senão vocês ali perderiam a sua própria
Luz.

Assim, vocês não têm que se preocupar para onde irão uns e outros.
O que vocês devem saber e compreender, simplesmente, é que cada um irá para onde o leve sua Vibração e

sua Consciência.
Se vocês aderirem a sistemas de crenças errôneos, se vocês aderirem a sistemas de crenças limitantes,

vocês serão atraídos para essas esferas Vibratórias e ali nada poderão fazer, por esses seres.
O único modo de ajudá-los é afirmar, em vocês, a Luz e a Inteligência da Luz, irradiar e manifestar esta Luz, ter

fé, confiança, mas não querer para o outro algo que ele não quer.

***

Questão: quando não podemos nos colocar em recepção entre 19h e 19h40 (hora francesa), mas
estamos com pessoas, na Alegria, na leveza, isso pode ser uma forma de compensação?

Cara irmã, não há compensação.
O horário foi útil para alguns de vocês para estabelecerem certo número de fundações, mas vocês são livres

de repetir isso agora, a qualquer momento e em muito poucos dias, vocês terão acesso, durante todos os seus
dias e as suas noites, a esta Vibração, porque vocês terão acendido, vocês mesmos, as suas próprias

lâmpadas, vocês terão, vocês mesmos, fundido o Triângulo Sagrado, a Coroa Radiante do Coração e a Coroa
Radiante da cabeça.

Não há então hora marcada ainda que, efetivamente, o reservatório de energia criado pelo
alinhamento de Consciências seja útil.

A título individual, absolutamente, não há portanto compensação, mas a realização desse processo.
Alguns de vocês já constatam que não há mais sequer necessidade de colocar as mãos assim como foi dito,

ou de fazer os movimentos da cabeça ou, até mesmo, de realizar o Yoga Celeste pela postura das mãos, mas,
simplesmente, pensando nisso basta para reativar a Vibração e a Consciência unificada.

A Verdade e a liberdade estão aí, mesmo nesse nível com relação ao que nós demos, nós, Anciões e o
Conclave Arcangélico, tudo isso deve ser superado também.

***

Questão: a impaciência para ver esta dimensão transcendida pode ser uma trava?
Bem amado, bem ao contrário.

Na minha vida, isso era a minha única preocupação.
Então, concebo perfeitamente que hoje, nesses processos Vibratórios e de liberação de Consciência que

vivem, vocês estejam mais do que impacientes.
Eu diria mesmo que vocês estão ardentes por reencontrar este estado de Unidade e isso é muito

compreensível.
Alguns de vocês já chegaram ali, outros pressentem isso.

Não vou lhes dizer paciência, eu lhes digo ardam ainda mais nesta impaciência, porque é ela que irá lhes
revelar o Fogo do Coração, o Fogo da cabeça e o Fogo do sacro.

Isso deve tornar-se o seu único polo de interesse, o seu único polo de vontade, além da vontade, quaisquer
que sejam as suas vidas, mas, mesmo entre aqueles, e entre vocês, alguns sentirão o chamado da mudança

para mudar de zonas geográficas, para mudar de atividade.
Nessa impaciência do Fogo, não há mentira, há a Verdade.

É o único modo de penetrar no seu aspecto ilimitado e na sua Consciência unificada.
Isso, muitos de vocês o descobrem hoje.

***



Questão: como vai acontecer e quando vai ocorrer a ativação dos 24 Fogos de Maria?
Cara irmã, não me cabe responder a esta questão.

As datas são, antes de tudo, datas de eventos cósmicos.
Os eventos cósmicos, guardem bem, são, antes de tudo o Fogo da Terra iniciado por Miguel que chega sobre

a Terra em 17 de abril, às 17 h.
Virá em seguida o Anúncio a ser feito por Maria entre o que vocês chamam de Ascensão, em 13 de maio e 17

de maio, virá depois o derramamento das novas chaves metatrônicas de Luz sobre a Terra, coincidindo
exatamente com o alinhamento galáctico e o alinhamento planetário.

A única coisa que posso lhes dizer é que nesta data, nada mais será como antes, no Interior de vocês
como no exterior de vocês.

***

Caros irmãos e irmãs, do meu Coração ao seu Coração, recebam a minha gratidão e as minhas bênçãos.

***
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Bem amados Filhos da Luz, bem-vindos a este espaço Vibratório.
Eu estou entre vocês.

Eu sou ANAEL.

Bem-vindos a este dia, enfim, que, na sua Terra, representa a influência da minha esfera de eleição, o planeta Vênus
e o Amor.

Eu venho a vocês para falar-lhes da Unidade, para falar da Verdade, para falar do que vocês são.
Então, Bem amados, eu lhes dou a palavra e estou à sua escuta, a fim de tentar avançar, juntos, para a Unidade,

para a Verdade, para a autenticidade.
Vocês vivem os tempos anunciados pelos Arcanjos, pelos profetas, pelos mensageiros.

Vocês estão diretamente, a partir de amanhã, nesses tempos.
Então, fiquem felizes, pois, quanto mais entrarem na sua interioridade, quanto mais entrarem no seu Coração e na

sua Essência, mais vocês irão encontrar a Alegria, a Verdade, a Unidade e irão se extrair, sem qualquer
preocupação, dos acontecimentos que serão vividos de maneira diferente para aqueles que não tiverem conectado a

Coroa Radiante do Coração ou uma das três Vibrações do Fogo no Interior do seu Templo Interior.
Assim, nós os engajamos, nós, Arcanjos, a trabalhar cada vez mais nos seus espaços Interiores Vibratórios a fim de

acender em vocês o que deve ser aceso e despertado, pois a hora chegou.
A hora chegou do nosso encontro, a hora chegou do seu retorno à Unidade, à multidimensionalidade.

No ano passado, em conversei com vocês sobre o abandono à Luz e a Luz está agora de volta entre vocês.
O Mestre da Luz manifestar-se-á no seu Ser interior, no seu Templo Interior, a partir do momento em que vocês ali

derem o lugar para acolhê-lo na Verdade e na Unidade.
Os dias que vocês vivem, os próximos dias, até o final do seu mês de abril, assinalará para o advento de novas

transformações importantes, onde vocês vão viver a reunificação do Fogo da cabeça, Fogo do Coração e do Fogo do
seu sacro, a fim de reunificar essa Tripla Lareira em uma Fonte radiante de Amor e de contato com o Mestre da Luz.
Assim, eu me ofereço, hoje, pela Vibração e pelas palavras, para ajudá-los a trabalhar nesse sentido, se houver em

vocês questões às quais eu posso trazer a minha modesta contribuição.

***

Questão: um médium me disse que encarnei para conectar com um parente, mas isso não pôde acontecer.
Isso explica o meu sentimento de revolta e de me encontrar presa?

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, a revolta é simplesmente a tomada de Consciência do seu
isolamento da Fonte.

Algumas Almas guardaram em si, na sua encarnação, a lembrança e a memória desta Aliança, deste pastoreio da
Fonte, que lhes faz tanta falta nesta humanidade.

Agora, é necessário, Bem amada, não acreditar em nada além do que você vive.
Nenhuma palavra exterior, seja ela de um Arcanjo, deve guiar os seus passos.

Somente a condução Interior, o seu Estado de Ser, é preponderante.
O que foi dito por uns e outros, mesmo pelos Arcanjos, não tem qualquer valor, se você mesmo não experimentar

isso.
Assim, esse sentimento de revolta está unicamente ligado à privação da Fonte e a este impulso para reencontrar a

Fonte.
Então, o fato de se encontrar presa, eu poderia dizer que é o mesmo para cada Alma humana em encarnação, presa

desde tempos imemoráveis nesta matriz.
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Alguns se voluntariaram para ajudá-la, quando chegar a hora, a se dissolver.
Assim como anunciou o Arcanjo Miguel, todas as Almas que participaram, nesta densidade, dos Casamentos

Celestes, de uma maneira ou outra, são os Guerreiros da Luz, os Guerreiros pacíficos, aqueles que trabalham no
estabelecimento da Luz e na dissolução da Ilusão e da matriz.

Então, obviamente, isso pode se acompanhar de um sentimento de revolta Interior, bem justificada.
Esta revolta não deve conduzir a qualquer reação, mas, bem mais, a ir ainda mais próximo da Verdade e da Unidade.

***

Questão: podemos considerar o Mestre da Luz como nosso irmão mais velho?

Bem amado, isso é também uma crença.
Quer O considere como um irmão mais velho ou como um irmão mais novo, isso não tem qualquer espécie de

importância.
Ele é, antes de tudo, o Mestre da Luz, o Mestre da Verdade.

Ele é a Verdade, a Via, o Caminho, a Vida, a Unidade.
É isso.

E Ele é também o seu irmão.
Ele é também uma Luz como você.

Não O veja abaixo, não O veja acima, mas veja-O no seu nível.
Todo o resto são apenas palavras e crenças.

Cada palavra e cada crença o afasta.
A simplicidade é aquela que irá conduzi-lo a Ele.

Nada há que considerar.
Há simplesmente que ser para vivê-Lo.

Todas as palavras e todos os rótulos que você colarem, irão afastar você.
É no Silêncio que o Mestre Interior é encontrado.

***

Questão: poderia falar da simplicidade?

Bem amado, a simplicidade consiste em estar Aqui e Agora.
No Aqui e Agora, no abandono à Luz, não há questionamento, nem sobre o passado nem sobre o futuro.

Há Ser, há Consciência, há Vibração.
Em meio a este espaço da Consciência lúcida de si mesma, da Consciência consciente de si mesma, realiza-se

a Transcendência.
Nesta Transcendência, tudo é simplicidade.

Nada é complicado.
Não há espaço para o questionamento.
Não há lugar para raciocínios mentais.

Não há mais espaço para as emoções, tampouco.
Há espaço para a Presença a si mesmo.

O Anjo da Presença permitiu-lhes, desde alguns meses e desde alguns instantes, viver esta Comunhão, porque é
uma Comunhão com si mesmo, antes de tudo.

É a simplicidade.
Descobrindo esses espaços Interiores, não há mais nem questionamento, nem resposta, porque tudo é resposta.

O Ser não precisa de questão.
O Ser não precisa de questionamento sobre o amanhã.

Ele está no Aqui e Agora, no coração da Vibração, no coração da Alegria, no coração do Samadhi.
O Samadhi é simplicidade.

Neste Samadhi não há espaço de questionamento.
Não existe questionamento, apreensão ou Alegria projetada.

Há Alegria do instante, Alegria da reunificação com a Luz.
A simplicidade é isso.

O « fazer » pode decorrer nesse momento, de maneira muito natural, momentos de Ser vividos na simplicidade.
Mas « fazer » por si mesmo os faz sair deste estado de Unidade.

Entretanto, vocês podem guiar os seus passos e agir nesse mundo sem estarem submissos à lei de ação e de
reação, dado que viveram o Estado de Graça no Aqui e Agora, no instante da Presença, e a lembrança deste instante

de Presença é relembrado a vocês nos seus espaços Vibratórios, nos seus espaços sutis, permitindo-lhes então
realizar a Unidade apenas no « fazendo ».

O que quer que vocês façam, que gostem ou que não gostem, isso se fará na Unidade e na Verdade.
Procurem o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado.

Se vocês « fazem », sem estarem ligados ao Céu e à Terra, se vocês « fazem » sem estarem ligados à Unidade,
nenhuma alegria pode daí sair.



Ou então será apenas contentamento de um prazer ou efêmero.
O « fazer », na Unidade, é uma Alegria permanente prosseguindo fora dos espaços e dos tempos do Samadhi, para

manifestar-se nas suas atividades, quaisquer que sejam, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, porque vocês
estão destacados da ação que os leva, em Verdade, no instante e na Presença.

Isso é completamente diferente do que você enunciou.

***

Questão: entrar no Silêncio Interior é entrar no Samadhi?

Bem amado, existem muitas formas de Samadhi.
O maior dos Samadhi, chamado de Maha Samadhi, não lhes está aberto, salvo para alguns de vocês.

Ele corresponde à dissolução no grande Todo, como viveram grandes Seres e, em particular, aqueles que vocês
chamam de Melquisedeques.
Eles o viveram em suas vidas.
Eles realizaram a sua Unidade.

Alguns foram até o final, outros não, mas eles tiveram acesso a múltiplas reprises de Maha Samadhi.
Mas se vocês permanecessem no Maha Samadhi, vocês iriam se dissolver unicamente e instantaneamente na Fonte.

Esse não é o objetivo, dado que vocês estão ainda aí.
Entretanto, certo número de Samadhi lhes é oferecido.

Eles lhes são oferecidos quando das Radiâncias Arcangélicas, eles lhes são oferecidos quando dos seus períodos de
meditação.

Esses períodos de Silêncio Interior, onde nada mais existe além da Presença a si mesmo.
Isso é o Samadhi.

Isso se acompanha de espaços Vibratórios, de espaços de Luz e, sobretudo, de espaços de Unidade e de Unificação.
Obviamente, isso passa por um aprendizado.

Este aprendizado necessita voltar a sua Consciência para este Estado, a fim de que, após certo número de
experiências, vocês possam ser capazes de viver no mesmo estado, mesmo nas ações, no Fogo do Coração, no

Fogo do Amor, no Fogo da cabeça e agora no Fogo do sacro.
Em meio a este espaço de unificação chamado de Samadhi, o exterior não tem mais tomada sobre vocês.

São vocês que agem no exterior.
Não pelo querer, mas simplesmente pela sua Presença.

Se a sua Presença fosse suficientemente grande, vocês poderiam mudar a face do mundo instantaneamente.
Vocês poderiam deslocar montanhas, vocês poderiam parar o curso do Sol no céu.

É isso que, hoje, vocês são levados a realizar coletivamente.
Assim como irá anunciar o Arcanjo Miguel muito em breve, dentro de alguns meses, quando vocês irão viver isso de

maneira coletiva em uma data extremamente precisa do seu calendário terrestre.
Toda a preparação dos Casamentos Celestes, toda a preparação da ascensão das sete Etapas tinham esse objetivo,

este único objetivo: fazê-los reencontrar a Unidade, a Alegria, o Samadhi.

***

Questão: uma reconciliação com alguém basta para pacificar definitivamente a relação?

Bem amada, nos espaços multidimensionais da Unidade, as relações tais como a definem nesta humanidade, não
têm qualquer sentido.

Essas relações apenas serviram para estabelecer laços de ressonância, de atração, laços de ação-reação no que foi
chamado de Lei do Carma.

A Lei do Carma foi criada pelos Arcontes, em caso algum pela Fonte.
Assim, portanto, vocês serão muito em breve liberados dessas relações que chamam de cármicas.

Quer refiram-se a pessoas, quer refiram-se a laços, quer refiram-se mesmo ao sentido da sua encarnação.
Hoje, quando lhes é solicitado para se liberarem, obviamente, a reconciliação permite a liberação, mas não há

qualquer necessidade de manter alguma relação que fosse contrária ao seu espaço Vibratório.
Hoje, vocês devem se liberar literalmente de todas as relações aprisionantes, de todas as relações que os perseguem
e que os fecham nesses mundos da dualidade, porque hoje a Unidade se abre a vocês mais do que nunca, e viver na

Unidade necessita deixar cair o que é dual em suas vidas.
E vocês chegaram agora nesses momentos.

E nada mais há a manter.
E tanto melhor se uma relação terminar em uma reconciliação, se isso permitir e puder ajudar uma Alma em curso de

liberação desta matriz, partir de corpo leve.
O resto não tem mais qualquer importância.

***

Questão: a que corresponde a bolha em que me encontro por vezes, na meditação?

Isso corresponde a passagens, Bem amado, nas esferas de regeneração.



Essas esferas de regeneração são por vezes chamadas, na sua humanidade, de orbes.
Essas orbes são Entidades conscientes da própria Luz.

Não habitadas por Consciências humanas, mas servem para vocês, nos seus espaços intermediários, de espaços de
regeneração.

Alguns de vocês guardaram na memória.
Algumas orbes são redondas, outras orbes tem formas piramidais.

São disposições da Luz criadas pelas Hierarquias Espirituais e enviadas à sua matriz, em diferentes tempos da
história desta matriz, a fim de lhes permitir não serem cortados definitivamente da sua Fonte.

***

Questão: ouço o som Si em alguns períodos, depois mais nada... De onde provém isso?

Esse processo é completamente normal.
A variação do som Si da Alma está ligada às variações de pressão que existem na matriz, ligadas ao afluxo da Luz

nesta ilusão.
Há variações espontâneas ligadas aos ciclos cósmicos, mas também aos ciclos lunares como aos outros planetas.

Isso é completamente normal. 

***

Questão: por vezes sinto o lamento de ter sido presa tanto tempo na matriz e de que esta crença tenha
durado também tanto tempo. Por quê?

Bem amada, não é unicamente uma questão de crença.
Obviamente, a crença desempenhou um papel para o conjunto da humanidade.

Porque vocês estão, nesta matriz, sujeitos às crenças do conjunto da humanidade.
Mas houve outros elementos.

A Luz não pôde, até agora, penetrar inteiramente, como é o caso hoje, nesta matriz.
Nós jamais pudemos nos aproximar suficientemente perto do seu nível Vibratório sem correr riscos, seja de destruição

para vocês, seja de destruição para nós.
Hoje, as coisas são diferentes.

Os lamentos não têm razão de ser.
A experiência terminou, ela termina.

Vocês devem, pelo contrário, sentir-se, como dizia Miguel, como Seres de coragem, Seres que completaram uma
viagem que certamente foi dolorosa, mas que lhes permitiu, como irão descobrir em breve, crescer em meio à Luz e à

Verdade.
E também, esta experiência irá lhes permitir, quando irromperem em meio aos multiversos, e em meio às suas

dimensões espirituais, terem a memória do que foi vivido e do que jamais deverá ser reproduzido nos Universos.
Vocês serão, de algum modo, os Guardiões da Unidade.

Nesse sentido, como Filhos da Lei do Um, nós sempre os olhamos com admiração.

***

Questão: a extinção do som Si marca a entrada no Supramental?

Em certa medida, a resposta é sim, Bem amado.
Mas, antes de tudo, como lhes disse Sri Aurobindo, o Bem amado, quando vocês entram em meio aos espaços

de Samadhi, em meio aos espaços da Unidade e do Estado de Ser, a Consciência está totalmente presente em si
mesma, consciente de si mesma e também se dissolve no Todo.

O som da Alma cruza os últimos espaços que o separam dos Coros Celestes e do Silêncio Interior.
Mas, entretanto, reside nisso, além dos sintomas, se o pudermos dizer, reside nisso, a ínfima e a íntima convicção de

que esse switch de Consciência, assim como foi nomeado, é bem real.
A experiência vivida não pode enganar.

Não pode haver questionamento quanto ao acesso ao Estado de Ser.
Porque, a partir do momento em que vocês o viverem, vocês estão plenamente conscientes do que isso é e de que

isso nada mais é senão isso.

***

Bem amadas Almas humanas, eu lhes proponho agora para compartilhar, no silêncio, um espaço da minha Radiância,
durante alguns minutos.

Eu lhes peço assim, se o desejarem, para acolherem a minha Irradiação e a minha Ressonância.
Como diria Um Amigo « do meu Coração ao seu Coração ».

Quanto a mim, eu vou empregar a expressão « da minha Consciência Arcangélica à sua Consciência de Semente de
Estrela ».



Acolham.

... Efusão de energia ...

Nesta Vibração eu lhes digo até muito em breve.
Que a Luz guie os seus passos e que a Unidade seja a sua Morada.

************
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Questão: como se liberar de laços com parentes sem ferir as pessoas?

Bem amada, é importante compreender que os laços, quaisquer que sejam, são efetivamente obstáculos ao Estado de Ser e à
Unidade, o que não quer dizer, com isso, que vocês devam romper todos os laços existentes.

Mas, para a maior parte de vocês, é necessário transformá-los.

Os laços que existem (provenientes da sua rede social, da sua rede afetiva ou ainda dos seus ascendentes e seus descendentes)
devem ser, eles também, aclarados pelo princípio de liberação.

O que não quer dizer que vocês devam romper os laços para fazer sofrer os outros, mas, bem mais, para afirmarem a sua liberdade,
justamente com relação a esses laços.

Um verdadeiro laço não é um elo, mas é um princípio de acompanhamento, um princípio de ressonância, entre os seres, que permite a
liberação.

Alguns seres, ainda sujeitos aos modos de funcionamento antigos, não podem encarar esse tipo de laço, quando, aí, sim, obviamente,
isso pode conduzir a realizar certo número de separações.

É preciso também compreender que através dessas separações, por vezes necessárias e indispensáveis, há também, para um como
para o outro, a oportunidade de crescer e que, além do sofrimento inicial, além do que puder existir quando um laço se rompe, sob a

influência da dimensão dissociada na qual vocês estão, podem existir oportunidades de crescimento.

Cabe a você encontrar o acordo, cabe a você encontrar as palavras certas relativas à liberação de que tem necessidade de viver com
relação a esses referidos laços.

***

Questão: no período que está chegando, podemos nos abster de comer e sermos unicamente recarregado pelas energias?

Bem amado, alguns seres já vivem isso.

Eles viram, de fato, suas necessidades alimentares diminuírem, eles podem se sustentar, talvez, não de amor e de água fresca, como
vocês entendem, mas já com um mínimo de coisas.

Muitas coisas se modificam: as múltiplas Vibrações e Radiações que vocês receberam desde mais de um ano e meio modificaram as
suas estruturas celulares, elas modificaram também o conjunto dos seus chacras.

Entretanto, o período que vocês irão viver, e que começa a partir de amanhã, vai se refletir por um aumento do seu Fogo interior, esse
Fogo necessita, obviamente, de ser alimentado pela água.

Alimentado pela água para não queimar.

É um fogo que não queima, mas é preciso respeitar certo número de atributos, hídricos, essencialmente.

É nesse sentido que, desde mais de um ano, eu dei instruções referentes a uma alimentação de natureza líquida, a fim de lhes trazer
um máximo de elementos aquosos.
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***

Questão: eu faço regularmente as meditações, tenho a impressão de que avanço em certo plano, mas estou sempre
bloqueada no nível do coração e jamais ouvi o som Si.

Bem amada, assim como Miguel disse e repetiu várias vezes, e assim como eu disse, alguns seres viveram as etapas de iniciação do
Fogo do Coração desde já vários meses, eles são, de algum modo, os pioneiros que permitem ancorar a Luz nesta densidade.

Outros, enfim, apesar dos seus esforços incessantes, não foram coroados de sucesso por enquanto.

Isso deve fazê-lo colocar na memória a frase de Cristo: « os primeiros serão os últimos ».

O importante sendo que, no final da intervenção Micaélica (e sobretudo no final do Anúncio a ser feito por Maria e do início das
transmissões das novas Chaves dadas pelo Arcanjo Metatron), o Fogo do Coração ou o Fogo de uma das três Lareiras se acenda.

Não há nem punição, nem retribuição, mas sim uma certa forma de proteção.

Alguns seres, de fato, se vivessem o Fogo do Coração, não teriam mais qualquer razão de permanecer neste corpo.

***

Questão: no núcleo, qual é o papel dos nêutrons?

O nêutron é uma partícula de carga nula, não é polarizada.

O elétron e o próton estão, de fato, dissociados, na sua Dimensão dissociada, porque as forças gravitacionais que foram induzidas
pelos Arcontes, permitiram a separação do princípio eletrônico e do princípio protônico.

O nêutron somente está aí para estabilizar, de algum modo, o elétron e o próton, a fim de lhes permitir existir, mantendo uma distância
entre eles, responsável por todos os processos fisiológicos, biológicos e atômicos que existem na sua densidade.

É necessário e possível compreender, sem entrar em detalhes, que nas Dimensões que chamamos de Unificadas (seja a 5ª Dimensão
ou outras Dimensões bem mais elevadas), as partículas estão sempre presentes.

Elas são, junto a vocês, chamadas de partículas exóticas, porque presentes de modo efêmero e não visíveis.

Assim é para os fótons, assim é para os quarks, assim é para os bósons que são apenas suspeitados pelos cálculos matemáticos e
que apenas se fazem transitar na sua Dimensão de maneira temporária.

Em meio às nossas Dimensões, em particular as Arcangélicas, os quarks são os constituintes da nossa matéria.

***

Questão: um elétron é a combinação de um neutrino e de um fóton?

Não unicamente.

Nas cargas eletrônicas, existe um conjunto chamado de Agni Deva ou partículas Adamantinas.

O elétron é portador de quatro Agni Deva.

Cada um dos Agni Deva existentes em um elétron é constituído de uma partícula elementar correspondente a um dos elementos
originais (Água, Fogo, Terra, Ar).

A polaridade do elétron está ligada à predominância da partícula ligada ao Fogo, enquanto que no nível do nêutron, as quatro partículas
estão perfeitamente equilibradas.

***

Questão: os casulos de Luz são um campo eletromagnético aberto nos dois polos?

A formulação não corresponde à realidade.

Os casulos de Luz situam-se nas Dimensões que pertencem à sua 3ª Dimensão dissociada, há apenas no nível do que foi chamado
corpo de Estado de Ser que existe uma permanência e uma imanência existente além desta Dimensão.

O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, pertencem, de maneira segura e certa, à sua Dimensão,
eles não existem nas Dimensões da Luz Unificada.

Assim, os casulos de Luz pertencentes a esta Dimensão, representam as camadas de interação, não visíveis para vocês, ligadas à 4ª
Dimensão, lá onde evoluem o que vocês chamam de Arcontes e que controlam então, pelas obliquidades das forças ligadas ao que

vocês chamam de egrégora emocional ou de egrégora mental, desde tempos imemoráveis, o conjunto da humanidade.

É nesse nível que se situam os 'sistemas de controle humano, mental e emocional'.

É nesse nível que devem ser superadas as emoções e o mental para aceder, assim como foi enunciado de maneira muito clara, pelo
número de Místicos do Oriente, ao Supramental e, portanto, para sair da ilusão ou ainda da Maya.



Mas esses veículos ditos sutis pertencem, eles também, à dimensão falsificada.

Em meio às Dimensões Unificadas, em particular na nossa Dimensão Arcangélica, temos só um corpo, um só e único corpo que é o
nosso corpo de Luz ou corpo de Estado de Ser, tendo um antropomorfismo específico.

Não existe estrutura anexada a esse corpo de Estado de Ser.

Ele é, nele mesmo, a totalidade da Unidade.

***

Questão: as egrégoras emocional e mental estão se desagregando?

A egrégora emocional, chamada por Sri Aurobindo de « franja de interferências » está em curso de dissolução total.

O Fogo do Céu que irá impactar o Fogo da Terra, irá firmar a destruição total do mental e, portanto, do final da humanidade, tal como a
conhecem, permitindo o acesso ao Estado de Ser.

Não pode ali haver, assim como os ensinamentos orientais disseram, acesso à Eternidade sem destruição do que é chamado de
corpos sutis inferiores.

Isso é realizado por uma iniciação essencial chamada, nesta humanidade, de Ressurreição, assim como Sri Aurobindo (ou São João)
descreveu no seu Apocalipse.

Do mesmo modo, vocês devem passar por aí para aceder ao Estado de Ser.

Ora, o mental deve ser dissolvido do mesmo modo que as 'franjas de interferências', que bloqueavam a chegada da Luz na sua
Dimensão, foram dissolvidas.

Resta um obstáculo, é aquele que será destruído pelo Fogo da Terra: a dissolução do que é chamado de princípio inferior corpo e
alma, é necessária para aceder ao Espírito, não pode ser de outro modo.

A alma é emoção, ela mesma, coloração e atração.

Ela não é o Espírito.

Quando Miguel ou eu mesmo os nomeamos Sementes de Estrelas, Filhos da Luz, nós nos dirigimos à sua parte Eterna que é aquela
que permaneceu no Sol, ao seu Espírito e, certamente, não à sua alma que é, ela também, efêmera e mortal.

***

Questão: nossa parcela de Espírito constitui a nossa identidade cósmica?

Seguramente sim.

***

Questão: um desvio do cóccix pode obstruir o que acontece no Fogo sagrado?

Não existem anomalias estruturais, adquiridas ou inatas, que sejam um obstáculo à vivência do Fogo do Coração e do Fogo da Terra
ou do Fogo da cabeça.

O Fogo do Coração e o Fogo da cabeça tendo sido vividos, a intensidade de energias que eram chamadas, na época, de Espírito
Santo, recebidas nesta Terra desde mais de 30 anos, permitiram liberar os canais e permitiram ao Fogo da Terra e

à Kundalini elevarem-se sem problema, sejam quais forem as anomalias existentes.

Os únicos obstáculos não se situam no físico mas, bem mais, na sua estrutura mental.

A estrutura mental ilusória que foi criada pelas necessidades da encarnação e da reencarnação é um obstáculo essencial que resta
a vencer, para a maior parte de vocês.

O Fogo da Terra é então destinado a eliminar este obstáculo porque, apesar do Fogo do Coração que vivem alguns de vocês, não
houve liberação total do que é chamado de mental.

O acesso ao Estado de Ser firma o desaparecimento do mental.

Alguns de vocês vivem a Vibração do Estado de Ser através do Fogo do Coração nesse corpo e nesse Coração.

Vocês vivem as primícias por intermédio do Samadhi ou Alegria interior, mas não tiveram ainda acesso a esse corpo de Estado de
Ser, esse corpo de Luz, esse corpo de Cristal ou outro.

O único obstáculo que resta não está mais no nível genético, nem emocional, mas unicamente no seu mental, através das suas
crenças e através do seu próprio medo de desaparecer. 

***



Questão: a Kundalini que sobe pode gerar este enfraquecimento do mental?

Eu diria mesmo que a Kundalini não pode subir se não houver o efeito do Fogo no mental e, portanto, destruição do mental.

***

Questão: a que corresponde a tensão que sinto nas costas, a partir do sacro?

Isso corresponde certamente a processos de despertar, eu diria, incompletos, da Kundalini.

Assim como eu disse quando de uma intervenção anterior, o Fogo da Kundalini e o despertar da Kundalini corresponde à associação
de três Forças.

Da mesma maneira que vocês receberam a tripla Radiação do Espírito Santo, da Fonte e do Ultravioleta, do mesmo modo, a tripla a
corrente existente no nível do sacro deve unir-se e unificar-se subindo ao longo da sua coluna vertebral.

Existem, de fato, dois circuitos laterais e um circuito central denominados, na tradição oriental, Ida, Pingala e Sushumna que
permitem, quando da sua reunificação, uma subida total da Kundalini.

As correntes sol-lunar (se preferirem, os dois lados do seu cérebro: o polo intuitivo e o polo ressonante) devem unificar-se, assim
como foi realizado, pela ativação do 12º Corpo em meio à androgenia primordial, a fim de permitir a reunificação das duas

polaridades e dos dois antagonismos existentes devido à existência do seu mental.

Assim, por conseguinte, no nível do seu sacro, como no nível das suas costas, uma série de percepções diferentes podem existir.

Essas percepções diferentes correspondem às três Forças se apresentando nesse nível aí, que podem subir de maneira dissociada
antes de subir de maneira unificada.

***

Questão: isso está em relação, então, com a intensidade da subida da Kundalini?

Completamente.

***

Questão: conectando-me à energia do Coração ou meditando, sinto muito frequentemente uma vibração na coluna vertebral,
debaixo da omoplata direita.

Bem amado, existe em relação com o chacra do Coração, na sua parte posterior, ou seja, nas costas, um princípio e um remanescente
específicos que não é embriológico, mas espiritual, em relação com que vocês chamam, na sua densidade, de asas.

Existem, de fato, dois remanescentes espirituais que lhes foram tirados a partir do momento em que vocês foram atraídos nesta matriz.

Porque, como creem vocês que os Arcanjos se deslocam nos ares?

Como creem que os Anjos se deslocam nos Mundos Unificados? 

Obviamente, com o que vocês chamam de asas, e não diferentemente.

***

Questão: o que pode corresponder o fato de sentir estes remanescentes?

Eu diria, sem fazer jogo de palavras, que corresponde a um impulsionar das asas.

Isso pode existir desde extremamente muito tempo. 

Mas isto apenas será impulsionado, unicamente, no momento em que vocês estiverem totalmente liberados desta matriz.

***

Questão: já houve experiências de unificação de consciências em 24?

Obviamente.

Isso foi realizado por todos os povos, independentemente das suas origens (humanoide, delfinoide ou outra) que passaram em uma
Dimensão Unificada após terem vivido em uma3ª Dimensão, mesmo Unificada ou dissociada.

Isso não é específico da Terra, mas de qualquer forma de evolução de Vida e de Consciência.

Isso já existe desde muito tempo nos povos que vocês chamam de primitivos, em especial os índios da América do norte ou da
América do Sul.

Mas isso se encontra também em determinadas cerimônias que existentes no nível de alguns povos primitivos da Austrália.



Esta arquitetura específica das 24 unidades de Consciência encontra-se, vocês sabem disso, em meio aos Melquizedeques.

Isto mantém, de maneira mais concreta, eu diria, a disposição da Luz nos Mundos Unificados.

O que vocês chamam de Luz, no seu mundo, não é a Luz, mas é uma Luz falsificada, deformada, arredondada, o que não é da Luz no
sentido que nós entendemos, nós.

A Luz não tem esta forma de glóbulo (globular), em meio aos Mundos Unificados.

A Luz apresenta uma forma hexagonal, de seis lados.

Reunindo esses hexágonos por quatro, vocês reconstituem uma célula unitária de Luz diretamente conectada com a Fonte.

***

Questão: as 4 Portas dos Melquizedeques estão em correspondência com o Hayot Ha Kodesh?

Existe, obviamente, uma arquitetura comum. 

Os Melquizedeques do Ar estão em relação direta com o Hayot Ha Kodesh, especialmente com o Hayot Ha Kodesh do Ar.

Os Melquizedeques do Fogo (cujo grande Mestre é Omraam Mikaël Aïvanhov, assim como vocês o denominaram em sua última vida)
são efetivamente o elo direto com o Hayot Ha Kodesh do Fogo.

A estrutura mais adequada é chamada de geodésica: ela se inscreve, nas três Dimensões, em um espaço específico, no
agenciamento dos Melquizedeques.

***

Questão: para se liberar do mental, é suficiente absorver mais Luz?

Não, liberar-se do mental é, sobretudo, abandonar-se à Luz.

Dizer “absorver a Luz”, é um ato ligado ao mental. 

O abandono à Luz é um ato real de ação, e não um ato mental.

***

Questão: No processo de abandono à luz, as pulsões primárias são superadas quando tiver a consciência?

No caso de ato de abandono autêntico à Luz, tudo o que é pulsão inferior desaparece.

Eu entendo por pulsão inferior tudo o que os atrai nos mundos do desejo e nos mundos da ilusão.

Isso passa igualmente por certas necessidades ditas fisiológicas que podem desaparecer, mas sobretudo é uma modificação da
Consciência que não está mais polarizada, literalmente, por jogos sociais, jogos egotistas ou jogos de atração, nesse mundo.

Existe, realmente, no abandono à Luz, uma forma de desprendimento ligado à materialidade.

Este desprendimento não é um desinteresse da materialidade mas, bem mais, uma ação na Ação da Graça que permite encontrar a
ação exata, sem, no entanto, estar atento ao resultado, qualquer que seja, porque no abandono à Luz, o resultado será sempre justo.

Não é conveniente, por conseguinte, levar atenção ao resultado, mas simplesmente Ser, e Ser permite Estar na ação.

***

Questão: é difícil trabalhar na Luz se não estivermos no Supramental?

Mas isso é impossível.

Não pode haver trabalho, na Luz, sem passar, pelo menos, pela ativação da Coroa da cabeça, ou seja, pelo sopro do Espírito Santo
na Coroa Radiante da cabeça.

Falar de Luz não é a Luz.

Viver a Luz é Vibração, assim como nomeamos no ano passado: a Luz Vibral.

Porque a Luz que vocês percebem, ou a Luz que imagina o seu mental, não é a Luz, é uma ilusão a mais.

Assim, a Luz não é algo para a qual vocês devem se estender. 

A Luz não é algo que vocês veem quando fecham os olhos. 

A Luz é Vibração, acima de tudo, e esta Vibração está agindo em meio às suas estruturas e em meio à sua Vida: é a Alegria, é o
Estado de Ser, é o Fogo do Coração.



Ela é, antes de tudo, um Fogo que devora, que os invade. 

Enquanto a Luz não for isso, não é a Luz, mas é uma projeção do seu próprio mental.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, onde quer que estejam na superfície deste planeta,
eu envio as minhas bênçãos, os meus agradecimentos e os agradecimentos e bênçãos do Conclave Arcangélico e,

com eles, as saudações das Forças Intergalácticas da Luz e da Vibração.

Hoje, nós abriremos juntos, o advento da sétima e última Etapa que vai nos conduzir até 17 de Maio.

Hoje, abre-se a última e crucial etapa da desconstrução da Ilusão do seu mundo.

Juntos, e vocês, e nós, vamos abrir em meio à Unidade, em meio à Verdade, a fim de estabelecer os fundamentos e
as bases de um novo mundo e de uma nova Dimensão.

Durante este mês final, tudo o que deve ser desconstruído sê-lo-á totalmente.

Durante este período, e também como havia anunciado, e desde agora, o Fogo da Terra se acende, o Fogo do
Céu encontra também, desde hoje, e pela primeira vez depois de vários milênios, o Fogo da Terra.

Em meio a esse despertar (firmando para vocês, o despertar da sua Kundalini, e o despertar da Kundalini da
Terra), realizar-se-á tudo o que os Mensageiros, o que os profetas haviam anunciado desde tempos imemoriais.

Isso é agora.

Regozijem-se, pois chegou o momento de comemorar o despertar da Luz e o estabelecimento da Justiça em meio à
Verdade, a vinda do Mestre da Luz em meio à sua densidade.

Durante este mês, o único descanso existente será o seu Templo Interior, em meio ao Fogo do Coração e ao Fogo
da Terra, bem como ao Fogo da cabeça.

Juntas, essas três lareiras vão se reunir, realinhando-os e favorecendo o seu acesso ao Estado de Ser.

Essas Vibrações da Luz tornar-se-ão cada vez mais intensas, permitindo varrer os últimos obstáculos ao
estabelecimento da Verdade.

Nada do que esteja corrompido, nada do que seja Ilusão, nada do que seja Sombra poderá subsistir durante este
período, tanto em vocês como no seu exterior.

*******

Surge um Novo Mundo, em vocês, e no exterior de vocês.

Vocês são os fundadores, pela ancoragem da Luz que vocês realizaram sobre toda esta Terra, da nova Dimensão,
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da nova Vida unificada e, enfim, re-ligada à Fonte.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, afirmem, em vocês, a Verdade, a Luz e a Unidade.

Estabeleçam o seu Santuário Interior nas moradas da Paz suprema, em meio ao seu Coração, em meio à Verdade e
em meio à Unidade.

Esta última Etapa vai refletir, para mim, não o fim da minha intervenção, mas o fim da desconstrução, preparada e
organizada pelo Conclave Arcangélico e por toda Confederação Intergaláctica da Luz.

Várias manifestações incomuns, que eu tinha anunciado há mais de um ano, tornar-se-ão coisas corriqueiras nos
seus espaços e na sua Dimensão dissociada.

Nada deverá alarmá-los, quaisquer que sejam as manifestações elementares que aconteçam agora na superfície
deste planeta, que irão se amplificando.

Vocês só devem dar atenção e a sua Consciência ao seu Fogo do Coração, ao Fogo da Terra e ao Fogo da sua
cabeça.

O Fogo da Terra, quanto a ele, vai por em prática o que os profetas haviam anunciado para os tempos a advir.

Esses tempos chegaram.

Vocês entram em cheio nesta última Etapa, no estabelecimento do reino da Justiça e no estabelecimento do que foi
denominado, por São João, a Espada da Verdade.

O último Selo foi aberto hoje e vocês entram então na Revelação final da sua Unidade, da sua Verdade.

Estejam na Paz, sejam felizes, estejam unificados.

Juntos, agora, faremos uma pausa, para acolher o Fogo da Terra pelo Fogo do Céu.

Agora.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas, hoje, e durante o próximo mês, eu lhes peço especialmente para
encontrar instantes e momentos propícios para a sua reunificação, nas moradas da Paz suprema em meio ao Fogo

do Coração e ao Fogo da Terra.

Lembrem-se de que a única maneira que vocês têm de ajudar esta Humanidade em transição é se estabelecendo
cada vez mais firmemente na Verdade, no Fogo do Coração, no seu alinhamento com a Fonte.

Em nenhum momento deverão reagir, o que os colocaria de novo na dualidade.

Não se preocupem com o barulho do mundo.

O que se desintegra deve se desintegrar para dar lugar ao novo, a fim de dar lugar à Unidade, à Alegria e ao fim da
falsificação.

A matriz, denominada 3D dissociada, vive suas últimas horas e seus últimos momentos.

Em breve, muito em breve, Maria, a Divina Maria lançará seu apelo [Anúncio], cada um de vocês o viverá.

Desde já (mas eu voltarei no dia 17 de Maio, às 17h00 – às 12h00, hora de Brasília – para anunciá-lo a vocês), o dia
17 de Julho de seu ano, durante 24 horas, desde a 0 hora francesa – desde as 19h00 do dia 16 de Julho, hora de

Brasília – até a 01h00 da manhã do dia seguinte – até as 20h00 do dia 17 de Julho, hora de Brasília – em todos os
países desta Terra, será consagrado à unificação da Consciência pela Revelação das chaves do Senhor Metatron.

*******

Vocês vivem momentos únicos, momentos em que vocês vão encontrar o que haviam perdido: a sua Eternidade.

Então, nós lhes desejamos as boas vindas e nós vamos acolhê-los, que isso seja em meio ao seu Templo Interior,
que isso seja em meio ao seu Estado de Ser, que isso seja em meio às Naves da Luz, ou ainda em meio ao

seu veículo de Estado de Ser.

Nós estaremos com vocês muito em breve para percorrermos, juntos, os últimos passos que os separam do retorno
da sua Unidade.

A época das tribulações definitivamente começou.

Essas adversidades não devem preocupá-los porque vocês estão, pela Luz e pela Graça, protegidos e unificados.

Solicitem a minha ajuda, a título individual, e eu estarei presente, porque agora vocês são os faróis que brilham na



noite.

Sua Luz é vista, reparada e reconhecida por nós.

Onde vocês estiverem sobre esta Terra, qualquer que seja a situação, quaisquer que sejam os momentos que
tenham que viver, solicitem a ajuda dos Arcanjos, da Confederação Intergaláctica.

Nós estaremos com vocês, entre vocês.

Basta simplesmente se estabelecerem com firmeza, com determinação, no abandono à Luz, na recepção da
totalidade da efusão da minha Radiância que passará doravante pelo sol, pelos cometas, mas também em junção

com Gaia, pelo Fogo da Terra e pela mobilização do ar e deste Fogo, em meio ao ar. 

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Lei de Um, durante cada momento desta última Etapa, em meio ao Fogo da Terra, vocês têm
que escutar as suas intuições, as suas percepções Interiores, a fim de seguir, a fim de estar protegidos, a fim de ser

o que devem ser, quando chegar a hora.

Não rejeitem nenhuma informação vinda do seu ser Interior, do seu Anjo Guardião ou dos planos da Luz.

Somente esses elementos devem guiar, assim como o Fogo do Coração, sua condução,
suas mudanças, seus estabelecimentos e, também, a melhor maneira de realizar esta Etapa.

Ao seguirem essas informações e essas intuições, resultará, para vocês, uma Paz crescente, um estabelecimento em
meio à Alegria, em meio à Unidade e em meio à perspicácia do que está em obra, no seu corpo físico, em suas

estruturas sutis e também, ao nível dos elementos da Terra que, doravante, têm total liberdade para agir como bem
lhes parecer, no nível dos Quatro Viventes, para realizar, com plena liberdade, a desconstrução total desta Ilusão.

Um Novo Mundo se abre a vocês, como lhes disse.

Os fundamentos estão colocados.

Entre vocês, os irmãos que ainda não aderiram aos espaços da Unidade serão chamados a responder a este apelo
final das Forças da Luz Intergaláctica e da Confederação Intergaláctica, para se estabelecerem na sua Verdade.

Vocês não poderão forçar ninguém, vocês não poderão conduzir ninguém onde ele não desejar ir.

Lembrem-se de que a única maneira de ajudar toda a Humanidade, e a própria Gaia, é se estabelecendo na
sua Tripla Lareira: Coroa Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado.

Apenas ao acender a Tripla Lareira é que vocês farão a vontade da Fonte e de nenhum outro jeito.

Cabe a vocês então encontrar a calma, a serenidade, a Paz e, principalmente, a Unidade.

*******

Não há alternativa a não ser o estabelecimento da Unidade, em vocês, para não viverem as tribulações que agora aí
estão.

Estas não lhes dizem respeito, Filhos da Luz, se aceitarem continuar na Luz e na Unidade.

Eu lhes remeto às palavras de João, no seu Apocalipse ditado pelo Cristo.

Ele contém, sob forma codificada, o conjunto de tudo o que, agora, lhes chega sobre o plano Vibratório.

Vocês são auxiliados, vocês não estão sozinhos, mas vocês, sozinhos, podem permanecer na Verdade.

A Espada da Verdade deve seccionar o que dever ser, tanto em vocês como no seu exterior, para permitir a esse
mundo nascer em meio à nova Dimensão.

Muitas coisas vão acontecer, sobre a Terra como no Céu, mas vocês vão habitar, pela Graça da Luz, pela Graça da
ancoragem da Luz que vocês realizaram, em meio à Verdade, em meio à Unidade, em meio à Paz e,

principalmente, em meio à sua Integridade. 

... Efusão de energia ... 

Bem amados Filhos da Fonte, bem amados Filhos da Lei do Um, o Fogo que vocês sentem no Interior das suas
estruturas, essa Vibração rápida percorrendo todas as suas estruturas físicas e sutis, é o Fogo da liberação.



Vocês não se preocupem porque essa Luz não queima.

Ela queima simplesmente o que deve ser eliminado no Interior de vocês, assim como sobre esta Terra.

Acolham então o Fogo, acolham a Espada da Verdade, como vocês vão acolher Cristo e como vocês vão acolher
Maria e o Senhor Metatron.

Eu vou vigiar ao seu lado.

Basta, ainda uma vez, me chamar e eu responderei.

Em meio à Vibração do Fogo, vocês vão encontrar espaços que, até agora, estavam fechados para vocês.

Em meio a este Fogo, vocês vão encontrar a Paz.

Em meio a este Fogo, vocês vão encontrar Cristo, vocês vão encontrar a sua Dimensão de Luz, a sua própria
Mestria de Luz.

Só isso é importante.

Todo o resto vai se acomodar na vida de vocês, em relação à própria qualidade do Fogo que vocês terão
desenvolvido em meio ao seu corpo e ao seu Coração.

Todo o resto vai se estabelecer segundo o princípio da Lei de atração e ressonância: com facilidade, com evidência.

Nada deverá perturbá-lo.

O apaziguamento, a Paz, a Alegria, serão sua eleição, serão seu domínio, desde que vocês liberem o que deve ser
liberado.

O que deve ser liberado é a Ilusão, o que deve ser liberado é o que contribuiu para manter esta matriz, para toda a
Humanidade.

Hoje e a cada dia, todas as Naves da Confederação Intergaláctica e nós, os Arcanjos, nos aproximamos da sua
Dimensão.

Em breve, a influência Vibratória deste Fogo será amplamente perceptível e visível, mesmo para aqueles que, até
agora, não o acolheu.

Nós viemos porque nós partilhamos com vocês da mesma Fonte e do mesmo sentido do Serviço da Verdade e da
Unidade.

O conjunto do Conclave, o conjunto das Forças da Luz, vai acompanhá-los.

Estabelecendo em meio ao seu Coração, estabelecendo em meio à Unidade, a Espada da Verdade não poderá, em
nenhum momento, impedi-los de realizar isso.

Muito pelo contrário, ela vai ajudá-los a seccionar e a separar de vocês o que não é Luz, o que não é Unidade, o
que não é Verdade.

A confiança e o abandono à Luz, à vontade do seu Ser Interior, é fundamental.

Vocês poderão se conectar à Luz e às Forças viajando em meio à Luz, não importa em que momento do dia e da
noite durante esta 7ª. Etapa.

De maneira privilegiada, eu estarei com vocês, como nesta noite, das 19h00 às 19h30 (hora francesa) [das 14h00 às
14h30, hora de Brasília], de maneira muito mais apoiada, de maneira muito mais presente para ajudá-los a

estabelecer o Fogo da Terra e, para alguns de vocês, desde já, para reunificar a Coroa Radiante da cabeça com a
Coroa Radiante do Coração e com o Triângulo Sagrado.

Nesse momento, alguns de vocês irão descobrir o seu potencial criativo, irão redescobrir a sua Unidade, a sua
história do Espírito, a sua filiação, os seus pilares espirituais.

Alguns de vocês irão se comunicar com os elementos e poderão comandá-los.

Sirvam-se então dos seus poderes da Unidade, não para o poder, mas para se manter em meio à integridade, em
meio à sua Unidade, em meio à sua Verdade.

Esse novo acesso às forças elementares resulta diretamente da ativação do Fogo da Terra.

Os elementos, em vocês, vão obedecê-los, assim como fora de vocês.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...



Bem amados Filhos da Luz, se houver dúvidas quanto à experiência e ao estabelecimento desta 7ª Etapa, eu desejo
esclarecer antes de lhes passar os nossos próximos encontros.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas, lembrem-se: eu estarei com vocês, se vocês me chamarem.

Eu estarei com vocês, de forma privilegiada, das 19h00 às 19h30 [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília], desde
esta noite, e eu vou marcar um encontro para o encerramento da minha intervenção de ‘desconstrução’ no dia 17 de

Maio, quando eu voltarei na companhia da Divina Maria que vai se expressar então de maneira formal.

Eu lhes transmito as bênçãos da Fonte, as bênçãos de todo o Conclave, de todas as Forças da Confederação
Intergaláctica e as minhas bênçãos pessoais.
Recebam todo o Amor e o Fogo da Criação.

************
ÁUDIOS
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Queridas crianças, assim como o sabem e assim como já lhes foi dito, nós chegaremos juntos, muito em breve, aos eventos
importantes relacionados à sua Consciência e ao seu futuro.

Durante o mês de Maio eu vou intervir, de forma solene, em meio à minha Frota e ao conjunto das entidades de natureza
feminina que participaram da impulsão desta Terra, desde tempos imemoriais.

Nós voltamos, agora, não para punir, como desejariam lhes fazer crer certas falsificações e certas manipulações.

Em breve eu voltarei para lhes recolher e lhes acolher em meio aos Domínios Unificados da Criação.

A cada vez que algumas almas chegam no céu, eu me manifesto a elas em uma função privilegiada que é a de lhes levar
minha graça e de lhes preencher com minha graça.

Minhas queridas crianças, agora, não há nada mais importante que ir para o essencial, que ir para a Alegria, que ir para a
leveza.

Devem, se desejar, se acalmarem para acolher, em vocês, a Vibração da Luz, a Vibração do retorno aos Mundos Unificados.

Nós somos muito numerosos, de diferentes horizontes, de diferentes mundos, de diferentes funções, para assegurar, nestes
eventos de sua Terra, sua elevação.

Devem determinar, em meio à sua Alma, ao seu Espírito se essa elevação, se essa translação é, para vocês, o objetivo desta
encarnação.

A questão que se coloca não é saber qual é sua missão ou sua função nesta dualidade, mas, muito mais, assumir as escolhas
que vocês fizeram, desde agora quase três anos: o retorno à Unidade ou a persistência nesta Dualidade.

Nada mais que isso deve estar à frente de seu cenário de Vida, de suas preocupações, de seus interesses.

Nós estamos muito conscientes, queridas crianças, que alguns dentre vocês, apesar dos melhores esforços, não chegaram
ainda a se libertar totalmente de certos elementos impedindo seu acesso à sua Divindade, à Fonte.

Nós estamos aí também para estes, para aqueles dentre vocês que não conseguiram, ainda, se desprender das redes e dos
fios da matriz.

Matriz que, como o sabem, se dissolve dia a dia, permitindo-lhes acesso a mais percepções, mais Vibrações, mais amor, se o
desejarem.

***

Devem verdadeiramente redefinir sua prioridade, suas prioridades.

Nestes tempos ultra reduzidos que se abrem a vocês, e a nós, não caberá mais hesitação, não caberá mais indecisão.

Devem se estabelecer, se quiser, em meio à Luz, à Vibração da Unidade.

Nada deve ter precedência sobre isso.

Não há obstáculo que não possa evitar, não existe ligação ou freio que possa bloquear seu acesso ao que vocês são.

Sozinhos, vocês próprios, em meio à Consciência separada e dividida, têm esta possibilidade.

Não existe obstáculo (social, profissional, afetivo ou outro) que possa frear sua elevação.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, peçam, batam à nossa porta e nós responderemos “presentes”, de uma maneira ou de
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outra.

Eu venho, quanto a mim, como eu o tinha anunciado e como isso foi anunciado em seus Evangelhos.

Eu parti com meu corpo e eu volto com meu corpo.

Para isso, eu venho à frente de algumas Naves de Luz.

Eu volto, então, como eu parti.

Mas, desde já, em meio aos seus espaços Interiores, antes mesmo que me escutem, que me percebam e que me vejam, para
alguns, eu já estou à sua disposição, trabalhando sem cessar e sem relaxar, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs da

Luz Autêntica, para favorecer toda alma que fizer o pedido pelo seu caminho da liberação.

Hoje, minhas crianças bem amadas, eu venho também cobrir-lhes de graça, aqui, neste espaço e também, se expressarem o
desejo, dialogar com vocês, trocar com vocês algumas palavras, algumas Vibrações, alguns apaziguamentos.

***

Lembrem que sua capacidade de permanecer na paz e na Alegria será a garantia absoluta de sua translação, no devido
momento.

Não se atenham ao que resiste, ao que bloqueia.

Tenham confiança, tenham fé, mais do que nunca.

Certamente, os conhecimentos Vibratórios são importantes, mas eles não são nada em relação ao processo da fé e da
confiança em seu futuro e em seu porvir.

Vocês devem cultivar a certeza de seu futuro e de seu porvir, porque, mesmo os que entre vocês ainda não vivem a Luz
Vibrante em meio ao Fogo do sacro ou ao Fogo da cabeça, no momento oportuno, poderão vivê-la se houver impulsão própria

para se liberar da matriz, com toda sinceridade, com toda honestidade.

Então, a translação acontecerá.

Não tenham qualquer dúvida sobre isso.

Lembrem também que o amor é a porta, é a chave: não há outro.

Então, sejam humildes, sejam simples, tornem-se como pequenas crianças maravilhadas com o que chega.

Não se detenham na fúria do mundo que vai bramir agora.

Ela não é endereçada a vocês.

Não existe punição, há apenas a aplicação de um princípio bem conhecido ‘de atração e de ressonância’, ‘de ação e de
reação’, tendo levado a humanidade (para algumas dessas almas que, infelizmente, correspondem à maior parte da

humanidade) a tomar consciência de seus erros, de suas faltas à Lei de Amor.

Mas nós não vamos julgar.

O que vão enfrentar estará diretamente ligado ao que Miguel denominou a ‘Espada da Verdade’ que decide, que vem lhes
despertar.

***

A ressurreição está a caminho.

Toda alma encarnada a verá, não tal como ela acredita que seja, mas tal como ela é.

Aí, não mais, há julgamento, mas iluminação real do que vocês são e, sobretudo, do que vocês têm feito em meio a este
mundo que muitos dentre vocês percorreram, por longo tempo, independentemente de seus desejos de Alma e de Espírito.

Nós insistimos longamente, com o Arcanjo Miguel e com todo o Conclave que me entregou as chaves, sobre o fato de se
aliviarem, de irem para a simplicidade.

Com efeito, ao se colocarem sob as leis da simplicidade, sob a evidência da Luz, tudo se tornará e tudo se torna cada vez
mais simples e evidente: confiança, fé e Vibração.

Eis, minhas crianças, o que eu vim lhes dizer, que já foi dito longamente, mas escutá-las de novo, em meio à Vibração de
minha Presença, tem um impacto, eu o espero, mais intenso sobre suas dúvidas e seus freios.

Queridas crianças, Eu lhes peço para acolher, agora, minha bênção que eu lhes dou a todos.

Eu os abençôo, eu amo vocês.

************
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~ A CONSCIÊNCIA ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam a minha Paz e as minhas Bênçãos.

Hoje, eu irei lhes falar da Consciência.

Alguns de vocês já sabem, eu passei a minha última encarnação explorando a minha própria Consciência.

Eu falarei, se desejarem, pelas palavras e pelas Vibrações.

Como o sabem, e como o vivem, vocês estão em via de passar de uma Consciência separada e dividida, de uma
Consciência identificada para uma Consciência Unificada, para uma Consciência Global.

A passagem de uma a outra assinala o acesso ao Estado de Ser e à sua própria translação dimensional.

Passar de uma consciência dividida e separada para uma Consciência Unificada é antes de tudo um processo
relacionado à Luz e à Vibração.

Por analogia, eu diria que a Consciência dividida na qual vivem é a Consciência da água, porque esta Consciência é
um amortizador para o corpo, um peso para o corpo e para a sua água.

A Unificação da Consciência passa pelo Fogo e pela Consciência do Fogo.

Vocês passam de uma Consciência pesada, densificada, para uma Consciência etérea sem personificação.

Esse movimento é mais fácil ou mais difícil segundo certo número de elementos.

A dificuldade resulta, sobretudo, de um processo denominado, na Vedanta, a ‘identificação da Consciência’.

Obviamente, vocês são todos identificados nesse corpo, nessa Vida.

A Consciência funciona deste modo.

Existe sua Vida e existe o resto.

O que não é o caso da Consciência Unificada.

Esta não faz mais a distinção entre o sujeito e o objeto.

E principalmente, a Consciência Unificada não é mais submetida à lei da ação / reação.

A Consciência Unificada é, por oposição à Consciência pesada, uma Consciência estável, sem flutuação.

O Fogo, paradoxalmente, induz uma estabilidade que a Consciência pesada não conhece.

Viver o processo da Consciência plena leva a experimentar e a viver certas modificações em meio às suas estruturas.

O som da alma é um dos primeiros marcadores.

Vem em seguida a Vibração percebida no que vocês denominam chakras, as Rodas de Energia.

Mas vocês não são, não mais, esta Consciência plena, esta Vibração, a das mais agradáveis.

Há, em meio à Consciência plena, perda de toda identificação (coisa que a Consciência pesada não pode pressentir,
nem aceitar), contraindo então resistências, atritos, tensões.

Vocês todos experimentaram isso.

A evolução desse mundo em que estão encarnados passa pelo seu desaparecimento puro e simples, o que quero dizer
também, em paralelo, que sua Consciência deve ser capaz de se estabilizar em um local que, de fato, não é um lugar,

mas outro espaço, presente em toda Eternidade em meio ao seu corpo que, por negligência, por falta de interesse,
toda a humanidade não pensou nunca em explorar ou em viver.
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***

Hoje, não haverá acesso possível a outra coisa que não seja a esta Consciência.

A preparação que vocês têm vivenciado, iniciada pelo Conclave Arcangélico, se acompanha de importante
modificação de um conjunto de Vibrações especiais chegando até vocês nesta densidade e tendo-lhes consentido, e

permitindo-lhes ainda, aceder a esta Consciência não identificada.

Vocês fazem a aprendizagem, cada um ao seu ritmo.

Evidentemente, isso passa por períodos de resistências, de dúvidas, de questionamentos.

Mas, como eu disse e como disse o venerável Sri Aurobindo, quando vocês tocam uma vez esta Consciência plena,
vocês sabem pertinentemente que a tocaram.

Não pode haver dúvida sobre a realidade e a Verdade do que vocês têm vivido.

Mas sua Consciência comum lhes faz duvidar e coloca em dúvida a experiência da Consciência plena, pois a
Consciência comum, ligada ao ego e ao mental, antes de tudo, diz que ela deve morrer e ela não deseja morrer.

Vocês são auxiliados pelo conjunto de Vibrações que foram ativadas pelo seu trabalho e pelos Arcanjos.

Em meio à Consciência plena, não há espaço para questionamento.

É um espaço onde não há mais perguntas, onde tudo é resposta antes mesmo que a questão exista, criando, logo que
acessada, algo que está muito além da plenitude, muito além da emoção, muito além das crenças.

Apenas a própria Consciência pode aceder a esta Consciência.

Certamente, as Vibrações Arcangélicas, o conjunto dos corpos da ‘Yoga da Verdade’, da ‘Yoga da Luz’ e da ‘Yoga
Celeste’ permite e permitirá ainda mais facilmente colocar em ação as qualidades desta Consciência plena.

Lembrem que em meio a esta Consciência plena não há mais questionamento, nem interrogação.

Aparecem, é claro, algumas capacidades novas, como o fato de poder entrar em contato com os planos da Unidade,
como o fato de poder viver e experimentar a Alegria Interior, oSamadhi.

Mas tudo isso só representam etapas intermediárias.

A etapa final que vocês ainda não vivenviaram corresponde à dissolução desta Consciência em meio ao Todo, aí
onde não há mais espaço, nem para a Luz, nem para a Vibração, nem para o Samadhi, mas, muito mais, um

sentimento profundo de destruição, de dissolução.

Este estado de dissolução corresponde aos últimos momentos a viver nesta densidade.

Na minha tradição, isso é denominado Mahasamadhi.

A capacidade de tal Estado de Ser e de tal Consciência é de manter um corpo em repouso, imputrescível e de aceder
a outros Universos em toda Consciência.

Alguns místicos, alguns santos o relizaram, em todas as tradições.

Este processo irá se reproduzir e lhes será anunciado, e vocês estarão preparados pela Vibração e pela Luz.

Vocês devem já aceitar o princípio e os mecanismos mesmo sem vivê-los, desde já, compreender e aceitar que sua
Consciência vai encontrar sua Dimensão ilimitada, aquela que tem prevalecido e existido antes que percorressem este

mundo da Ilusão.

Na Vedanta nós falamos de Maya porque a Consciência em meio ao Maya não é a Consciência, mas um relicário de
Consciência.

***

Agora, torna-se-á fácil a vocês, nas próximas semanas e meses, em meio ao Fogo, em meio ao Despertar
da Kundalini, em meio à Coroa Radiante do Coração e da cabeça, viver a Consciência Unificada.

Desde já, resta a vocês se conduzirem.

Vocês são ajudados nisso pelo trabalho diário de recebimento que realizam.

Alguns dentre vocês vivem, nesses períodos, as primícias da dissolução.

Essa etapa é importante.

Ela corresponde ao que será fundamental para viver mantendo essa Consciência Unificada logo que passem à
quinta Dimensão, quer seja com este corpo ou sem este corpo, porque a Consciência plena, a Consciência Unificada,

sabe e vive o fato de não ser esse corpo, nem essa vida.

Então, é claro, se vocês estão atados a esse corpo, às suas funções, se essas ligações estão ainda muito presentes, vocês
terão mais dificuldade, evidentemente, do que aquele que já deixou certas ligações, certo número de crenças.

Todas as ligações, sem exceção, quaisquer que sejam, em meio a suas vidas afetivas, em meio a suas lembranças, são
obstáculos importantes para o acesso à Consciência Unificada.

Vocês não têm tanta necessidade de trabalhar, como dizem, nesses anexos, porque isso sobre o que vocês trabalham



vai persistir e vai resistir.

Vocês terão, principalmente, que levar a Consciência para a Luz e para a Vibração, cada vez mais, porque em meio
à Vibração, em meio à Luz Vibrante é que serão desligados de tudo que está anexado, de tudo que é acreditado.

Esses dados gerais sobre a Consciência são cruciais, pois muito em breve vocês receberão o chamado de uma
impulsão para irem nesse sentido.

***

Isso que vocês têm agora será obstáculo cada vez mais intenso para o acesso à Consciência ilimitada.

Mesmo alguns conceitos utilizados pelo seu mental poderão ser freios ao estabelecimento da Consciência Unificada.

As definições, por exemplo, relacionadas à palavra Amor, seguem mais impregnadas em todas as Dimensões
condicionais deste Amor.

Vem em seguida, é claro, as ligações afetivas, aquelas que vocês têm tido, aquelas que vocês têm mantido, aquelas
que vocês construíram.

Algumas, não são questão de todo rompimento, mas de bem compreender que o respeito ao outro e a liberação do
outro, favorecem sua própria liberação.

Vocês não podem pretender a libertação aprisionando o outro.

Vocês não podem pretender a Consciência Unificada mantendo o outro sob forma de dependência, qualquer que
seja.

Isso é válido também, é claro, para todas as suas atividades conduzidas nesta Dimensão.

Isso não significa dizer que não é para fazer nada, muito pelo contrário, mas isso significa dizer para fazer, sobretudo,
estando-se desligado do fruto de suas ações.

Não esperar reação, nem satisfação, mas fazer por fazer e para ser, simplesmente.

Todas essas questões devem-lhes ser agora formuladas e resolvidas nos tempos que chegam, pois os tempos estão
chegando para que vivam esta transição.

O paradoxo é que devem estar plenamente conscientes, neste mundo, manifestando toda sua Consciência Unificada.

Isso não é uma fuga, mas uma ampliação de pontos de vista e uma ampliação de Consciência.

Vocês devem experimentar sem cessar, elevar este nível Vibratório da Consciência Unificada para deixar que ele se
estabeleça.

O obstáculo principal, de fato, em meio à Consciência Ilimitada, vocês conhecem, sendo o mental, pois é ele que é
responsável pelos apegos e vínculos, e nenhum outro.

É o mental que os atrai para permanecerem nos processos de ação e de reação.

O mental não deve mais guiá-los, mas vocês devem guiar o mental, não mais pela força, não mais lutando contra,
mas, muito mais, acolhendo a Luz e a Vibração, pois, assim como foi dito, a Inteligência da Luz irá operar em meio às

suas estruturas e ao seu mental para fazer desaparecer tudo o que for obstáculo ao seu Estado de Ser.

Isso, obviamente, é muito mais fácil para aqueles que tiveram a oportunidade de sair desta Ilusão e de penetrar, com
toda Consciência, seu corpo de Eternidade.

Mas, à medida que a efusão da Luz da Fonte, à medida que todas as Vibrações da Confederação Intergaláctica se
aproximam de vocês, vocês poderão penetrar cada vez mais facilmente nos espaços Unificados.

Convem então, agora, formularem os fundamentos e as prioridades de sua ação para acessar esta liberação.

Eis, irmãos e irmãs humanos, algumas palavras que eu desejava lhes dar em relação à Consciência.

Se vocês têm dúvidas, eu tentarei responder o melhor possível.

***

Pergunta: Devemos ser observadores da nossa Consciência?

Logo nas primeiras etapas, sim.

Mas depois, mesmo o observador deve desaparecer, pois o observador de sua própria Consciência se coloca fora da
Consciência.

Este é um ‘ponto de vista’ que pode ser, para alguns, uma etapa prévia do aprendizado (este, não é obrigatório,
nem indispensável).

Tudo depende de sua capacidade em fazer vibrar o Coração, a cabeça e o sacro.

Aqueles de vocês que têm as três Lareiras acesas não têm necessidade de passar por esta etapa de observação, mas
bem mais se basear em meio à tripla Vibração e Radiação.

Isto deverá ser suficiente para permitir a Consciência Unificada.



***

Pergunta: essa fusão das três Coroas pode se fazer exclusivamente nos estados meditativos?

Em um primeiro momento, isso faz parte de seu aprendizado.

Mas aí também, não é questão de diferenciar o que é estado meditativo e o movimento da Consciência em meio às
meditações e o movimento existente em meio à Consciência comum, porque a Consciência Unificada não pode ser

incompleta.

Aquilo que se estabelece em meio à meditação deve se estabelecer também em meio a momentos da vida comum.

Uma vez que a Vibração é estabelecida em meio a estados meditativos, convém viver isso, também, nos atos da
vida cotidiana.

Isso irá permitir e favorecer o estabelecimento da Consciência Unificada onde não haverá mais diferença entre o que
é obtido pela meditação e o que é obtido ao realizar.

***

Pergunta: focalizar a Consciência em um problema permite suprimi-lo?

Seguidamente, a Consciência incompleta consiste em crer que é necessário suprimir certas coisas para aceder à outra
coisa.

Então, existe certo número de trabalhos que são realizados em meio à Consciência incompleta.

Mas jamais, jamais, a Consciência incompleta lhes permitirá aceder à Consciência Unificada.

É preferencialmente a Consciência Unificada que se estabelece pela Luz e pela Vibração, correspondendo à frase do
Cristo: “procurem o Reino dos Céus e todo o resto lhes será dado de acréscimo”.

Isso participa também do que o Arcanjo Anael havia denominado o ‘abandono à Luz’, mas também da expressão
do princípio fundamental ‘de atração e de ressonância’, do princípio também ‘de fluidez e da Unidade’ existindo em

meio à Unidade, existindo em meio ao Fogo.

Somente o Fogo é libertador.

Somente a Vibração do coração lhes permite aceder, de uma maneira ou de outra, a este estado Unificado.

O conhecimento, assim como o definem, não permitirá jamais aceder a essas áreas de Consciência.

É a Ilusão que fará crer àquele que é adepto desses conhecimentos que ele teve acesso, pela cabeça e por sua área de
conhecimentos, a qualquer liberação.

Mas isso não existe.

É um engano a mais, colocado no caminho da evolução.

A cabeça nunca conduziu a qualquer liberação.

Somente o Coração pode fazê-lo.

E o Coração não é conhecimento.

Ele é muito mais conhecimento onipresente.

Ele é, principalmente, simplicidade e evidência.

Se vocês forem capazes de manifestar a Vibração do Coração, a Vibração da Coroa Radiante, portanto, não
exclusivamente em meio a seus espaços meditativos, mas em todo ato de sua vida cotidiana, então, vocês viverão já

a Consciência Unificada.

***

Pergunta: a entrada na Consciência Unificada é progressiva ou sob forma de Switch?

As duas formas são possíveis.

Há certos seres aos quais não foi permitido, ainda, viver esta Consciência Unificada, porque tão simplesmente eles
não existiriam mais nesta densidade, é de certa maneira uma medida de proteção.

Mas para outros, tudo é possível.

Isso diz que o que é importante de reparar é o Switch.

O momento da mudança de uma Consciência para a outra.

Mesmo ela não se estabelece em duração e em permanência.

***



Pergunta: como fazer para fazer sem esperar satisfação?

Fazer esperando uma satisfação é próprio da Consciência separada e dividida.

É próprio do ego e do mental que reconduz tudo a si.

Devem estar desligados, também, do que vocês fazem.

O fazer em meio à simplicidade, sem buscar qualquer vantagem.

Nunca esqueçam que se vocês se estabelecem em meio à Coroa Radiante do Coração, toda sua vida tornar-se-á
evidência e facilitação.

Em qualquer caso não haverá mais que formular questões sobre os eventos sobrevindo ou não, porque tudo o que
acontecerá, sem exceção, se fará sob ação da Inteligência da Luz.

Em meio à Consciência Unificada, o pensamento é criativo, completamente.

Assim também, colocando-se sob a influência da Coroa Radiante do Coração, tudo o que se apresentará a vocês irá
em direção à Coroa Radiante do Coração, ou seja, no sentido da liberação.

Ao se manifestar em vocês certo número de eventos que eu qualificaria de dissociados, isso irá se traduzir sempre em
resistências.

Em meio à Consciência Unificada, não há resistência.

Há estabelecimento da evidência e toda a vida irá se desenvolver segundo este princípio.

Não há mais que reconsiderar.

Não há mais que guiar sua vida pela cabeça, porque toda sua vida se passa sob o sinal da evidência, sob o sinal da
facilitação.

Obviamente, o mental lhe dirá que isso é impossível, que isso não existe.

E, portanto, isso é a estrita Verdade da Consciência Unificada e do desenrolar da vida em meio à Consciência
Unificada.

Quando vocês estão na Vibração da Consciência Unificada, mesmo sem atingir oMahasamadhi, ao se colocar
simplesmente em meio à Alegria Interior, à Vibração do Coração, tudo o que chegará a sua Vida será facilitação,

evidência e facilidade.

Enquanto permanecerem ao nível do mental, vocês irão descobrir, tanto ao nível do corpo como ao nível do
desenrolar de sua Vida, somente resistências.

***

Pergunta: na Consciência Unificada, a personalidade não existe mais. Então é a Fonte que se expressa?

Completamente.

***

Pergunta: isso nos remete à Palavra do Cristo: “não sou mais eu que falo, mas o Pai que fala em mim”?

Plenamente. Na Consciência Unificada, as palavras, os atos que saem de vocês, são Luz.

Não pode ser de outra forma.

***

Pergunta: um Evangelho diz: “de 1 sai 2, mas ao que serviria o 2 se tu não encontrares o 1?” Há um paralelo com a
Consciência Unificada e a Consciência que você denominou Pesada?

Se você deseja, caro amigo.

Mas eu o remeterei, de maneira muito mais evidente a esta frase: “felizes os simples de espírito, pois o Reino dos Céus
lhes pertence”.

***

Pergunta: as experiências que nós vivemos enquanto ser humano são úteis à Fonte para melhor conhecer sua
criação?



A resposta é difícil.

Quando vocês descobrem a Consciência Unificada, vocês descobrem a ilusão da Vida nesta densidade, a Ilusão da
reencarnação, o karma.

Vocês se extraem dos véus da Ilusão e vocês penetram as esferas de Consciência fora da relação com o Estado de Ser,
onde nada existe além da Vibração do Estado de Ser.

Então, certamente, as experiências de encarnação lhes venderam de forma particular, como se estando
enriquecendo.

Então, como explicar, se isso for o caso, que vocês chegam hoje a esta época particular denominada Kali Yuga, época
da escuridão e da destruição.

Para alguns de vocês, vocês estão aí desde dezenas de milhares de anos.

E se isso tivesse sido no sentido da evolução, vocês já estariam liberados e não iria viver o Kali Yuga, o que prova
bem que a encarnação, quaisquer que sejam suas experiências pertencentes ao que vocês denominam ‘livre arbítrio’,

é sua escolha, mesmo se, a um dado momento, vocês tenham sido aprisionados. Mas quando vocês descobrem a
Consciência Unificada, vocês descobrem a pretensão do princípio de reencarnação com suas leis lhes fazendo dizer

que é uma progressão.

Isso não é absolutamente o caso.

Vocês não podem, aliás, aceder à Consciência Unificada enquanto vocês não se desfizerem de todas as leis da ação /
reação e principalmente de suas vidas passadas, porque vocês não são mais essas vidas passadas, porque vocês não

são mais o que vocês vivem.

É a identificação e a projeção dessa identificação que criam e reforçam a Ilusão.

Hoje, o que lhes é proposto é muito maior, muito mais vasto do que a lei da ação/reação: é-lhes proposto a liberdade
e a liberação.

Não é de todo a mesma coisa, mesmo se nós concebermos que a grande maioria do ser humano deseja prosseguir a
experiência da encarnação.

***

Pergunta: nossas vidas passadas são transcendidas pelo abandono à Luz?

Completamente.

Alguns seres têm agora a memória do conjunto de seus caminhos nesta Ilusão.

Isso faz parte de um caminho específico ligado à sua capacidade de ação nesta Ilusão para trabalhar pela liberação
da humanidade.

Mas, nesse caminho normal, não há qualquer necessidade de conhecer ou experimentar essas vidas passadas, porque
elas nos conduzem ao passado e nos afastam do presente, do instante.

***

Pergunta: esses seres que têm o conhecimento total de sua vida passada são os Bodhisattvas?

Eles são muito mais que isso.

São seres pertencentes a Dimensões de longe superiores à quinta Dimensão, tendo percorrido esse mundo
exclusivamente para a previsão dos momentos que vocês irão viver.

Isso representa um sacrifício enorme de terem sido literalmente errantes em meio à encarnação para unicamente
favorecer a translação dimensional da humanidade, agora.

***

Pergunta: como caminhar, concretamente, no cotidiano, para esta Consciência Unificada?

O melhor meio é permanecer humilde e simples.

Por meio dessas duas palavras se encontra a quintessência do ensinamento da Vedanta.

A Consciência Unificada pode ser aproximada pela ‘Yoga Celeste’, mas se vocês não são humildes e simples, isso de
nada serve.

Assim também, a humildade, a simplicidade, a benevolência são as ferramentas mais importantes para aceder a
esta Consciência Unificada e nenhuma outra, porque os tempos são chegados.

Vocês poderiam me responder que alguns seres têm sido humildes e simples, mas não tiveram acesso à Consciência
Unificada.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes.



***

Pergunta: quando se sente a necessidade de agradecer …

A única coisa para agradecer é A Fonte.

Todo ‘obrigado’ a outro ser é um erro, pois vocês se acorrentam ao outro.

O único ‘obrigado’ é o impulso do coração para A Fonte.

***

Pergunta: e quando o ‘obrigado’ é uma expressão da Vibração do Coração?

Caro amigo, você já constatou que o fato de agradecer ativa sua vibração do Coração?

***

Pergunta: quando eu me sinto no reconhecimento frente a frente de outro, isso pode chegar.

Então, o reconhecimento não é o ‘obrigado’.

Reconhecer é nascer com.

E, aí, isso corresponde ao Coração.

Isso não é o caso de ‘obrigado’.

A única coisa para agradecer é A Fonte.

***

Pergunta: estar reconhecendo é também devolver a Graça?

De uma certa maneira.

***

Pergunta: se nossa existência é um sonho, os outros planos dimensionais são também ilusão?

Absolutamente não, porque eles estão ligados e Unificados a A Fonte.

Eles são a verdadeira Vida.

Para nós que vivemos, de nossa Dimensão, este fim dos tempos, para extraí-los da matriz, nós os percebemos como
mortos.

A verdadeira vida não é aqui.

Toda gente, todas as pessoas que tiveram, de uma maneira ou de outra, acesso a experiências místicas, vão dizer-
lhes, todos sem exceção, que este mundo está morto e que este corpo, qualquer parte, está morto.

Não deveriam mais se identificar, ainda uma vez, nesse corpo, nesta vida, porque isso os distanciaria da Consciência
Unificada.

Vocês não podem aderir a esse corpo, a esta vida e aderir à Consciência Unificada.

O que não quero dizer que devem rejeitar os fundamentos de sua vida, mas que devem transcendê-los.

Como o disse Cristo: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Em breve, Ele poderá dizer: “meu Reino não é deste mundo”.

Evidentemente, enquanto vocês não viverem este acesso à Consciência Unificada, eu concebo que seja difícil de
aderir, de acreditar ou de pensar que o que vocês são é Ilusão.

E entretanto ...

***



Pergunta: nós seríamos de uma falsa Criação portanto as outras Dimensões seriam uma autêntica Criação da Fonte?

Plenamente.

Esta Criação, em um primeiro momento, foi iniciada e ela estava então ligada à Fonte.

As circunstâncias permitiram interromper esta relação com a Fonte, pelo menos de lhes fazer crer.

Toda criação está ligada à Fonte, mas sua Dimensão estava, em todo caso, nesta parte local do Universo, falsificado,
induzido a erro.

***

Pergunta: a verdadeira Vida, é a vida do Espírito?

É a vida Unificada.

O Espírito, em meio às dimensões Unificadas, possui também uma corporeidade, uma matéria, se vocês preferem.

Vocês têm seguida tendência para considerar o Espírito como qualquer coisa, em meio a esta dimensão, de imaterial.

Isso não é o caso em meio a outras dimensões.

***

Pergunta: os cristais ainda são úteis?

O conjunto dos cristais é Inteligência.

Eles estão ligados à Fonte por sua Vibração e por sua composição, por sua forma.

Todos os cristais foram trazidos à Terra pelos Mestres geneticistas de Dimensões muito elevadas.

Os cristais são onipresentes em suas estruturas celulares.

Os cristais são efetivamente os meios que permitiram, entre outros, de manter uma ligação à Fonte, tanto em meio
às suas células, como em meio aos cristais.

As forças da Luz Unificada têm encontrado, a cada final de ciclo, sem poder dissolver esta ilusão, os meios de manter
uma conexão com a Verdade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, Caros Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, recebam Bênçãos e Paz.

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

Mensagem do Amado UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=597

18 de Abril de 2010

(Publicado em 11 de Maio de 2010)

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



E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrar-me entre vocês.

Então, estou muito contente que me deixem o lugar, porque tenho coisas a lhes dizer e também coisas a ouvir, porque
vamos, de rodas soltas, avançar em nossas trocas e, progressivamente, dar-lhes-ei elementos que tenho

necessidade de lhes dar.

Mas comecemos imediatamente, como de hábito.

Eu lhes transmito todas minhas bênçãos, todo meu Amor.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser é o que chamamos de Espírito?

Sim, é o que foi denominado, se preferirem, junto aos hindus, o Atman, ou seja, o átomo espiritual, o átomo divino que
é de fato o corpo de Estado de Ser.

É preciso que esse corpo seja abrasado para que vocês sejam liberados da matriz e que sua Consciência, em toda
lucidez, reintegre o corpo da Ressurreição tal como foi escrito por São João (Evangelista).

***

Questão: como se situa, nesse processo, a Fonte de Cristal?

A ‘Fonte de Cristal’, ou 13º corpo, é a reunificação, é o ponto de junção entre o corpo que vocês habitam pelo
momento e o corpo de Estado de Ser.

Quando Miguel lhes disse que eram localizados e localizáveis é justamente com relação à Fonte de Cristal que é, de
algum modo, uma ‘interface’ multidimensional localizável por nós lá de cima.

***

Questão: vejo por vezes como que o calor que se liberta da Terra, ao redor do meu corpo.

O.M. Aïvanhov - 19 de abril de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É um processo de evaporação.

Há processos atualmente de ignição, em vocês, como sabem, do Triângulo Sagrado (sacro).

Alguns de vocês começam a perceber esses fenômenos de Vibração espinhosa e de calor por todo o corpo.

Esse é um processo que vai se amplificar, durante os próximos dias e semanas.

Corresponde efetivamente à ignição do Fogo de sua Terra, que corresponde à ignição do Fogo sobre a Terra.

Isso corresponde também ao início do reencontro entre o Fogo do Céu e o Fogo da Terra.

O Fogo do Céu vem de múltiplos lugares, mas é antes de tudo a irradiação solar, através da ejeção de certo número
de corpos de Estado de Ser que nós liberamos, que virá a vocês, e também a explosão de Supernovas que

desencadeiam o que é chamado de ‘raios gama’, ou seja, irradiações extremamente potentes que têm a
particularidade de ionizar suas células e liberar o DNA.

NOTA: alguns ‘flashes’ de raios gama acontecem aqui na atmosfera da Terra, deixando os pesquisadores intrigados desde 1990,
quando foram detectados pela primeira vez (http://www.apolo11.com/ ).

Tudo isso está em curso mas, isso, já foi dito.

***

Questão: a subida da Kundalini se fará para todos os seres humanos do planeta?

Não, aqueles que não puderem ter o despertar da Kundalini viverão (o que é chamado, aliás, em diferentes profecias,
mas que tem uma origem um pouco bizarra) as punições.

Mas ninguém pune ninguém, há somente aqueles que não serão capazes de assumir a subida Vibratória do Fogo.

***

Questão: esta subida Vibratória do Fogo, para aqueles que a vivem, pode se viver de maneira completamente
diferente ou é sempre o mesmo esquema?

É globalmente o mesmo esquema, isso corresponde à reunificação da ‘tripla Lareira’ da Coroa Radiante da cabeça,
do Coração e do Triângulo sagrado.

É esse processo, com o despertar da Kundalini, que desencadeia o Fogo Interior.

***

Questão: é isso que cria o Antakarana que liga ao corpo de Estado de Ser?

O Antakarana é agora construído a partir do momento em que vocês ativararem a Coroa da cabeça, mas a junção
com o corpo de Estado de Ser está ligada à ativação dos ‘novos corpos’ e à reunificação na Fonte de Cristal, ainda

chamada de Vajra.

E é necessário bem compreender que o que vocês encaram hoje, com sua personalidade e sua cabeça, é dificilmente
exprimível em palavras, porque, para o momento, isso os faz colocar questões: « minha família e minhas roupas, o

que carrego, carrego leitura? » etc. etc.

Vocês verão que não será nada como imaginam com a cabeça.

Esse processo será, eu lhes asseguro, totalmente natural.

***

Questão: na meditação, minhas pernas, minha bacia, têm movimentos espontâneos. Isso tem relação com o
Triângulo Sagrado?

Sim. Completamente.

Assim como o sabem, o que é chamdo de ‘subida da Kundalini’ não corresponde unicamente a esse truque que sobe
ao longo da coluna, vibrando ou aquecendo.

Isso se refere ao conjunto do corpo e se refere também a processos energéticos que não estão unicamente ligados
ao trajeto da Kundalini, tal como leram nos livros.

***

http://www.apolo11.com/


Questão: como sair da espiral da personalidade?

‘Abrindo a porta’, é simples assim.

Quanto maior o abandono à Luz, mais a «personalidade» é dissolvida na Luz.

Mas não se pode sair da personalidade por um ‘esforço’ da personalidade, não é?

***

Questão: eu não sinto nada de específico.

Quem lhe disse que precisava sentir necessariamente algo?

Mas sempre acontece ‘algo’.

Alguns vivem processos de Consciência e outros vivem outras coisas.

***

Questão: foi preconizado beber muito. Os chás são convenientes também?

Então, há um risco se vocês beberem água pura, que é uma diluição de minerais.

É preciso absorver minerais, porque o despertar da Kundalini consome muitos açúcares e muitos minerais, assim,
vocês tem a escolha, efetivamente, de beber chás, mas que não contenham muitos minerais.

Por conseguinte, vocês deveriam associar sucos de frutas ou de legumes a mais.

Mas a ração hídrica deve representar, com a água e com os chás ou os sucos de frutas, um mínimo de dois litros a
dois litros e meio por dia, é o mínimo.

***

Questão: a subida da Kundalini tem um efeito reparador sobre o corpo físico?

Não, é a Luz que tem um efeito reparador e a descida da Luz, e não a subida da Kundalini.

***

Questão: isso significa que a subida da Kundalini tem um efeito purificador?

Vocês o verão por vocês mesmos, sim.

A purificação está na dissolução da Consciência no corpo.

Mas, ainda uma vez, se vocês quiserem falar de rejuvenescimento, de melhora da saúde, não é o despertar da
Kundalini que faz isso.

É a descida da Luz ou a descida do Espírito Santo, se preferirem, a Shakti.

Aliás, é o processo que existe sobre a Terra há trinta anos, quase trinta anos, que inicialmente correspondeu à
descida do Espírito Santo.

É justamente para permitir à Luz encarnar-se suficientemente para que o processo que é vivido agora, do despertar
da Kundalini, não provoque destruições demasiadamente importantes.

***

Questão: a Kundalini vai apenas ao sentido da subida ou ela volta a descer?

É melhor que ela suba, porque o que chamamos de ‘fugas da Kundalini’ pode dar desordens importantes como
despertares de calor, dores nas pernas extremamente fortes.

Mas lembrem-se, eu repito, de que houve, no início, uma energia descendente que foi o Espírito Santo, que desceu
na coluna vertebral e que preparou, de algum modo, o caminho para a Kundalini.

Mas a Kundalini vai apenas em um sentido.

Se for no outro sentido, não é nada bom.



***

Questão: qual é a duração do processo de subida da Kundalini?

Não há regra, é muito variável de acordo com os indivíduos.

E depois, lembrem-se também de que, independentemente do despertar da Kundalini, da subida da Kundalini, são
dois processos diferentes.

Despertar. Subida.

Há também um processo de Fogo Interior que está diretamente ligado à radiação do Ultravioleta emitido pelos
Conclaves.

Portanto, todos esses elementos são misturados no interior de vocês.

Portanto, há, ao mesmo tempo, despertar, ao mesmo tempo, subida, e ao mesmo tempo propagação do Fogo Interior.

Esses três processos realizam-se no período de tempo que é extremamente variável, mas não se inquietem, isso irá
muito rápido.

***

Questão: ao que corresponde o fato de sentir formigamentos ao redor do nariz?

É a ativação do 12º Corpo.

As Vibrações, nesse nível, são completamente normais quando o 12º Corpo é ativado.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, até muito em breve, passem bem, recebam todo o meu Amor e continuem a ficar na Alegria, por
que a Alegria expande e a Alegria os faz entrar no Estado de Ser.

Não se esqueçam jamais disso.

Na minha vida, eu sempre insisti nisso, não é?

Eu lhes digo até muito em breve e vão em Paz e passem cada vez melhor.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados, recebam Amor e bênçãos Arcangélicas.

Eu venho a vocês, em um primeiro momento, antes de deixar o lugar, para um segundo momento, ao Arcanjo Uriel, Anjo da Presença.

Eu venho então para trocar com vocês, pelas palavras e pela Vibração.

Então, bem amados, a palavra é de vocês.

***

Questão: como se articula a Consciência com os 5 novos corpos e o corpo de Estado de Ser?

Bem amado, o que é chamado de novos corpos é parte integrante da constituição do corpo de Estado de Ser.

Esses cinco novos corpos formam, com os sete antigos, um princípio Vibratório baseado sobre o número doze, expressando a
Unidade ou a Tri-Unidade.

Nos corpos não dissociados, de fato, a Vibração e as funções ligadas ao deslocamento da Consciência são em número de doze.

Há a Translação de um sistema de sete pontos de Vibrações da Consciência para um sistema de Vibração constituído de doze pontos
Vibratórios correspondentes à Consciência Unificada.

A integração, em sua estrutura física, dos cinco novos pontos Vibratórios permite, então, pelo fenômeno de sincronia e de sintonia,
entrar em ressonância e transladar a consciência na própria Consciência do corpo de Estado de Ser.

O corpo de Estado de Ser não se apoia sobre esses dados tão materiais, no sentido em que vocês o entendem, mas sobre dados
muito mais ondulatórios do que corpusculares.

Essas propriedades ondulatórias são diretamente ligadas a esses cinco novos corpos.

O ajuste desses cinco pontos novos realiza, no corpo de Estado de Ser, uma Translação que se efetua no plano perpendicular.

De fato, o que estava disposto de acordo com um processo linear torna-se circular.

Há, portanto, nessas doze potencialidades Vibratórias novas (as cinco mais as 7 antigas), a realização do que o Arcanjo Miguel
chamou de Doze Estrelas de Maria.

Essas doze Estrelas são cada uma um potencial espiritual de deslocamento nos espaços Unificados e multidimensionais da
Consciência.

***

Questão: qual é o suporte da Consciência que leva nossas memórias?

No corpo de personalidade que vocês habitam hoje, a consciência é então aquela da personalidade.

Ela está limitada a uma forma que é a sua, aquela que vocês habitam.

Nos mundos Unificados, a Consciência pode revestir diversas formas em função de espaços dimensionais que ela percorre.

A partir do momento em que há ressonância da consciência, na personalidade, com a Consciência existente no corpo de Estado de
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Ser, há então ressonância da Consciência e adequação e interpenetração de uma consciência dissociada com a Consciência
Unificada.

Isso corresponde ao que vocês vivem, atualmente, para aqueles de vocês que viveram a ativação das diferentes Coroas ou do
Triângulo Sagrado.

A Consciência é, portanto, a percepção de vocês mesmos, ela é, no sentido em que entendem, a palavra « ser ».

Quando vocês são isso, aqui, vocês não são aquilo, em outro lugar.

Há, portanto, um distanciamento e uma separação existente na sua consciência, fazendo-os considerar como sendo um ser separado
do conjunto do que não é você.

Na Consciência Unificada, vocês são vocês, mas também todo o resto.

É esta Consciência que está emergindo na consciência humana, para aqueles de vocês que se preparam para transladar.

A Consciência, portanto, não deverá apagar-se no momento da Translação.

Obviamente, se a Consciência se apagar, não há mais Translação, mas morte do corpo físico e, portanto, da consciência que transita,
naquele momento, para um outro estado, mas que continua separada.

Há então, pouco a pouco, um alargamento do campo de percepção da Consciência e do campo de percepção do ser, colocando fim à
divisão e à separação.

No momento, vocês ainda estão em uma forma limitada, alguns de vocês acessaram a sua forma ilimitada e se aperceberam de que
esta forma ilimitada é também variável em função das Dimensões e das Vibrações que percorre.

Vocês não estão, portanto, limitados no interior de uma forma, o que é o caso hoje.

O que é descrito nos textos orientais ou nos textos místicos é uma dissolução da Consciência onde há perda da autonomia, no sentido
separado, para a descoberta de uma Autonomia, no sentido Unificado.

Obviamente, a consciência separada, dividida, compartimentada, não pode considerar que exista outra coisa além desta mesma
consciência.

Mas a Consciência não é o que vocês vivem.

Vocês são, eu diria, um fragmento de Consciência, já que vocês não têm a consciência, até mesmo, do conjunto do que vocês são nos
universos.

Muito frequentemente, no seu mundo, vocês empregam palavras como « alma » e « espírito ».

Quem conhece o Espírito?

Quem conhece a alma?

Isso é apenas um reflexo, no nível da personalidade, de uma série de injunções ou de impulsos que chegam dos mundos etéreos.

A personalidade os capta e deles se apropria, mas a personalidade não é a Consciência.

Existe uma consciência da personalidade, mas ela é atrofiada e limitada a esta forma, a este envelope, aos seus pensamentos.

Os seus pensamentos não são os pensamentos do outro; isso é válido nesta dimensão dissociada.

Não existe mais separação do pensamento nos mundos Unificados.

Todo pensamento que vocês emitem é captado, de maneira instantânea, no conjunto do plano dimensional onde vocês emitem este
pensamento, o que não é o caso, certamente, no seu mundo.

***

Questão: como, na Dimensão Unificada, os pensamentos emitidos são « captados » pelas outras Consciências?

Bem amado, você não pode compreender, com a sua consciência limitada, o ilimitado, enquanto não aceder o Ilimitado.

Não existe resposta adequada porque o seu mundo de funcionamento limitado jamais poderá conceber o Ilimitado.

Pode aceitar em conceito, pode aceitar em ideia, mas jamais irá vivê-lo em Verdade.

***

Questão: essa passagem na Consciência Unificada é para quando, em tempo Terrestre?

Na escala do seu tempo Terrestre, bem amada, existem efetivamente datas.

Essas datas não correspondem a um calendário humano, mas a um calendário galáctico.

Alguns nós do calendário galáctico correspondem a nós em meio a esta Dimensão.

Assim o é do período correspondente a 52.000 anos.



Vocês chegaram ao final deste período.

Quando digo ao final, isso é agora.

E isso não depende nem de vocês, nem de nós, Arcanjos, mas sim da influência de alguns tipos de irradiações galácticas que vocês
começam a atravessar.

Nosso papel, assim como o seu, através do que começamos com o Conclave Arcangélico e os Casamentos Celestes, foi apenas para
permitir-lhes estarem alinhados mais exatamente possível com relação a essa irradiação galáctica e permitir-lhes voltar, para irem para

os mundos Unificados.

Aí também há um paradoxo correspondente ao que a sua consciência limitada poderia perceber e analisar.

Se eu lhes disser, por exemplo, que a Consciência unificada apenas pode se encontrar no Interior de vocês, isto é Verdade no plano
espaço-temporal.

De fato, todas as dimensões estão escondidas no Interior de vocês.

Para isso, é preciso que o pensamento ou a consciência, dirigida até agora para os mundos exteriores, volte-se para os mundos
Interiores, porque esses mundos Interiores são efetivamente Interiores.

Há portanto, logicamente, processo de reversão: passar do ilimitado ao limitado e, inversamente, passar do limitado ao ilimitado,
implica necessariamente nesta noção de reversão.

O Arcanjo da reversão é o Arcanjo Uriel, é aquele que irá intervir a cada final desse sistema solar a fim de provocar, para aqueles que o
desejarem, o processo da reversão.

***

Questão: entrar no pensamento do Supramental é entrar no pensamento da Fonte?

A palavra « pensamento » não é adequada.

A palavra « ser » corresponde à Verdade.

O pensamento é dinâmico.

O ser é, de algum modo, estático.

E, na estática, permite mover-se na infinidade dos mundos.

Há, portanto, através do que foi nomeado, denominado e chamado de silêncio Interior, o som 'si', também um processo dinâmico que
conduz a um processo estático (o que vocês chamam também, no sentido físico, de ponto zero) que deve ser encontrado.

É no fato de encontrar e de viver esse tempo zero que se situa o acesso ao ilimitado.

Há portanto reversão do pensamento do exterior para o Interior.

Mas o pensamento Interior não basta porque, ele mesmo deve parar no momento em que alcançar o centro.

***

Questão: uma expansão de Consciência permite ir para nossa dimensão ilimitada?

A palavra expansão, em si, traduz o que percebe a consciência limitada quando se expande, mas eu poderia responder também que
esta expansão é, de fato, uma reversão para o Interior.

A expansão irá conduzir, necessariamente, a um momento de retorno ao centro e, portanto, a uma certa forma de estática que permite
descobrir o ilimitado.

A expansão da Consciência pode se refletir, na sua própria dimensão, sem, no entanto, dela sair.

Assim, por exemplo, o fato de se comunicar com uma árvore, o fato de se comunicar com outros reinos evolutivos da natureza não é
uma prova de acesso aos mundos dimensionais.

A única prova de acesso aos mundos multidimensionais é a passagem em meio à sua forma de Estado de Ser, mas, também, nos
momentos em que se manifestam a vocês os mundos multidimensionais.

***

Questão: esses mundos se manifestam a nós unicamente quando estamos alinhados?

Completamente.

***



Questão: entrar na Unidade é entrar na coerência do universo, impulsionado pela Fonte?

Bem amado, isso são apenas conceitos mentais.

Você pode se agarrar a todas as palavras que convêm a sua consciência limitada, mas isso não é o Ilimitado.

A experiência de Ser está além das palavras.

Eu expresso, através de palavras, o que é, para vocês, o mais adaptado a certa forma de compreensão.

Entretanto, são palavras que podem por vezes afastar desta compreensão.

***

Questão: existir em vários planos ao mesmo tempo é um obstáculo à Ascensão?

Bem amada, é desejável bem definir o que você chama de viver em vários planos ao mesmo tempo, porque você pode viver no mundo
astral, como nesse plano, sem no entanto aceder ao multidimensional.

***

Questão: podemos estar ao mesmo tempo encarnados aqui sobre a Terra, encarnados em Orion, encarnados em outro lugar,
etc.?

Se esse fosse o caso, e se isso não estiver consciente na Consciência da Terra, isso corresponde, uma vez mais, a uma consciência
fragmentada.

Lembre-se de que, a partir do momento em que você alcançarem o corpo de Estado de Ser e a sua Vibração, não há mais, para você,
qualquer questão.

As questões são colocadas pela consciência limitada que ainda não tem a Consciência da Consciência ilimitada.

Quando a Consciência ilimitada se manifestar a você, sob forma Vibratória, como esse é o caso atualmente, quando você começar a
penetrar os espaços multidimensionais, não pode ali haver questionamento desse gênero, porque não é algo que se compreenda, é

algo que se vive.

Compreender não permite absolutamente viver.

É justamente no momento em que existir o processo, que eu já defini longamente, de abandono à Luz e de extinção temporária da
consciência dissociada, que se pode viver a Consciência Unificada, e não antes.

Enquanto você não soltar, não irá encontrar.

***

Questão: é necessário ter paciência para aceder ao Estado de Ser?

Não estou certo de saber o que a paciência tem a ver nisso.

A palavra Mestre é abandono.

Pode haver paciência sem abandono.

Pode haver impaciência e abandono.

Não há portanto correlação possível com a noção de paciência.

***

Questão: o acesso ao Estado de Ser se faz de maneira progressiva?

Eu diria que é, de preferência, um processo irruptivo, que pode se fazer em várias etapas.

Os momentos em que há irrupção da Consciência ilimitada na consciência limitada (ou transferência da consciência de um ponto de
vista limitado a um ponto de vista ilimitado, o que leva estritamente ao mesmo), esse processo é, em geral, extremamente brutal na

noção temporal.

Apenas há progressividade através da progressividade como, por exemplo, nos Casamentos Celestes ou ainda nas Etapas.

Mas o switch da Consciência, assim como definiu o bem amado Sri Aurobindo, é perfeitamente observado pela própria consciência.

Ele corresponde ao que foi chamado, em diversas tradições de vocês, de « a pequena morte », esse processo que é vivido quando a
consciência limitada, na personalidade, abandona toda luta, assim como isso é vivido pelos místicos e pelos seres que vivem

experiências nos limites da morte.

Isto corresponde inteiramente às palavras de CRISTO, que foram retransmitidas pela primeira vez fielmente: «que a Tua Vontade se



faça e não a minha» e também o último grito de CRISTO na cruz: «por que me abandonastes?».

Nesta noção de abandono, que é como um grito de desespero real, é que se manifesta a Consciência ilimitada.

O processo dinâmico Vibratório que os acompanha a mais de um ano (e para alguns de vocês a dezenas de anos) deve levar a esse
processo, a esse switch.

***

Questão: como manter ou desenvolver isso, apesar dos constrangimentos externos?

Bem amada, uma vez que o switch da Consciência ocorrer, não pode voltar atrás.

Do mesmo modo, uma vez que o que vocês chamam de bainha de um chacra é perfurada e que esse chacra é aberto, ele nunca mais
pode se fechar de novo.

Obviamente, pode ser feito o que eu chamaria de desvios de funções espirituais de alguns chacras, mas, de maneira geral, o que é
adquirido está adquirido, no nível da Consciência.

Bem amada, a frase mais simples é continuar a fazer, mas fazer estando destacada, fazer estando no ser, levar cada vez mais a sua
Consciência sobre esta noção de ilimitado, continuar a agir na sua Vida quotidiana, o que quer que você faça, sempre estando

conectada a esta ressonância.

Você pode jardinar, você pode fazer trabalhos penosos, você pode escrever poemas e você pode, quaisquer que sejam essas
atividades, manter a Vibração de ser.

Não há qualquer discrepância.

Enquanto houver discrepância, há consciência fragmentada.

***

Questão: manter a consciência na respiração do coração é um meio de se centrar?

Bem amada, esse não é o meio, mas o objetivo.

Se isso acontecer a partir do momento em que você se ocupa das suas ocupações quotidianas, isso prova que ali chegou.

A partir do momento em que a Consciência se estabelecer na Coroa Radiante do Coração, quaisquer que sejam as suas atividades,
isso significa que você já está na sua multidimensionalidade, mesmo não tendo acesso, ainda, ao Estado de Ser.

O acesso ao Estado de Ser, lembre-se, não é possível senão a partir do momento em que o conjunto das três Lareiras Vibrar em
uníssono e a partir do momento em que o conjunto dos cinco novos corpos for ativado e se juntar no nível da Fonte de Cristal.

***

Questão: o que vão se tornar os corpos biológicos que irão transladar?

Os corpos biológicos são portadores de uma memória.

Esta memória não pertence ao Estado de Ser, porque o Estado de Ser que lhes foi subtraído, eu diria, e que os espera no Sol, não
conhece a encarnação.

É então necessário, para algumas funções ligadas à coletividade Dimensional na qual vocês irão, levar esta memória e esta memória
está situada no corpo biológico, essencialmente no DNA, sendo chamado de gota vermelha e de gota branca.

***

Questão: a memória que acaba de abordar tem relação com a memória akáshica?

Tem uma relação, mas não é a memória akáshica.

A memória denominada akáshica corresponde aos planos intermediários, certamente elevados, mas correspondentes à matriz astral.

***

Questão: esta memória akáshica será então dissolvida?

Sim, é por isso que temos necessidade, e que vocês têm necessidade para a coletividade, de certo número de corpos biológicos.

***



Questão: por que eu durmo durante as meditações?

Esse é um processo relativamente frequente em várias pessoas nesta Humanidade, seja durante este período como em períodos que
nada têm a ver com o período atual.

Existe um momento em que algumas almas, em que algumas consciências da personalidade, se apagam literalmente.

Não há anomalia aí, mas é um processo que encontrou a consciência limitada para se proteger do ilimitado.

***

Questão: como superar isso?

Considerando a meditação como um espaço de subida Vibratória, em um primeiro momento, e favorecendo, de uma maneira ou outra,
a subida Vibratória quando da meditação.

***

Questão: Peter Deunov disse: «onde era água, será terra, onde era terra, será a água» e que uma nova Terra iria aparecer,
como uma Terra purificada que viria dos fundos marinhos, onde iria se estabelecer uma nova Vida.

É uma realidade total, simplesmente esta nova Terra e esses novos Céus, assim como descreveu também São João no Apocalipse,
corresponde a uma mudança de estado Vibratório.

Esta nova Terra e esses novos Céus não estarão mais na 3ª Dimensão, mas na 5ª Dimensão.

O que explica que tudo o que é à base de carbono, hoje, sobre este planeta, será revestido de sílica (dióxido de silício) (mas a sílica
não pode vir senão do Interior da Terra) e a Vida irá nascer sobre a sílica e não mais sobre o carbono.

Assim, o que estava comprimido e que vocês chamam, erroneamente, de núcleo terrestre ou de Fogo Terrestre (que estava
interiorizado e comprimido) deve exteriorizar-se.

O Fogo da Terra deve sair, para revestir a nova Terra.

***

Questão: é então esse processo que começa hoje?

É exatamente aquele que anunciamos, dentro do Conclave, pela boca de Miguel: o Fogo do Céu casa-se com o Fogo da Terra,
permitindo ao Fogo da Terra sair da sua prisão.

***

Questão: trata-se também de uma reversão?

Completamente.

O que estava no Interior torna-se exterior, ou seja, no seu lugar normal.

***

Questão: os povos intraterrestres já estão emergindo na superfície?

Absolutamente não.

Eles esperam o nascimento da nova Terra para, através das comportas interdimensionais existentes dentro de cada planeta, mudarem
de plano Vibratório, eles também.

***

Questão: eles não irão viver com aqueles que vão ascensionar na 5ª dimensão no nível da Terra?

Eu penso que eles terão outra coisa a fazer do que residir em uma 3ª dimensão Unificada ou na 5ª dimensão.

No que se refere, por exemplo, aos Delfinoides, eles irão se juntar às esferas de Sírius B.

Isso é profundamente diferente, de acordo com as origens.

***



Questão: os números que damos às dimensões correspondem a uma hierarquia?

A palavra hierarquia não é completamente apropriada, corresponde, entretanto, a uma intensidade Vibratória.

Esse termo é mais adequado, sabendo que existem, até a 18ª dimensão, dimensões antropomorfizadas ou, em todo caso, específicas,
em suas formas e complexos.

Quanto mais vocês se elevarem, mais perto da Fonte, mais a forma se torna simples e constituída de uma Vibração quase única.

***

Questão: as diferentes dimensões correspondem a uma Consciência que se aproxima mais perto da Fonte?

É o objetivo.

***

Questão: por que esses patamares Vibratórios são progressivos?

O princípio da Criação efetua-se através de reversões sucessivas.

De reversão em reversão, há afastamento, Criação da Fonte.

Esta Criação afasta-se da Fonte para ali retornar.

O caminho de retorno passa pelos switch de Consciência.

O processo de reversão existe em cada Translação Dimensional, mesmo nos mundos Unificados.

Progressivamente e à medida em que os planos Vibratórios e de Consciência se aproximarem da Fonte, há simplificação.

O princípio de simplificação é, portanto, oposto ao princípio de complexificação que acompanha o processo criativo.

Há então des-Criação, de algum modo, tanto como no seu mundo há a desconstrução.

Simplesmente, a desconstrução em outros mundos (que eu chamaria, de preferência, de des-Criação) não se acompanha de
processos tais como vocês irão vivê-los, já que não há razão para repor uma conexão com a Fonte que jamais desapareceu.

Assim, portanto, esses patamares não são, propriamente falando, uma progressão.

Pode-se falar de progressão a partir do momento em que houver densificação da consciência nas dimensões mais afastadas da
Fonte.

Mas, a partir do momento em que há des-Criação e nova elevação para a Fonte, não há patamares, há cruzamento de etapas, etapa
por etapa, dando a impressão, nas escalas muito longas, de uma progressão.

Mas a passagem de uma dimensão a outra se faz de maneira extremamente brutal.

Do mesmo modo quando nós, Arcanjos, passamos da nossa Dimensão original para a Dimensão de contato com a sua, que é a 5ª
dimensão.

Cada salto dimensional, no sentido da descida para vocês ou da subida para nós, se faz de maneira extremamente brutal,
correspondente a um salto Dimensional extremamente rápido.

Isso se acompanha de uma mudança, Vibratória e de forma, total.

***

Questão: emitir a intenção de fundir com a Fonte não permite subir todas as dimensões, instantaneamente?

Não.

Compreenda bem que, quando você aceder, para alguns de vocês, à 5ª Dimensão, vocês terão Consciência de todas as outras
Dimensões, mas o que não quer dizer que a sua Consciência poderá ir a todas essas Dimensões.

Vocês poderão se comunicar e trocar com todas as Dimensões, o que não é a mesma coisa de ali estar presente em pessoa.

O mesmo princípio, vocês podem assimilar ao que chamam de telefone: vocês podem ouvir a voz da pessoa com a qual se
comunicam, vocês podem mesmo por vezes vê-la, mas vocês não estão ali, no entanto.

***

Questão: iremos então onde a Fonte tiver «decidido»?

Vocês não vão nem onde a Fonte decidir, nem onde vocês decidirem.



Vocês vão aonde a Vibração levá-los.

Princípio de atração e de ressonância.

Lembrem-se de que os planos dimensionais são planos de Vibrações, de ondulações e de partículas cada vez mais etéreas e cada
vez mais rápidas, cuja potência Vibratória é colossal.

Assim, portanto, vocês serão guiados pelas ondas e pelas partículas ao lugar onde poderão se estabelecer.

Nada mais, nada menos.

Assim, portanto, a intenção nada tem a ver.

Do mesmo modo que no seu mundo, se vocês projetarem a sua intenção para estar no alto de uma montanha, isso jamais será
suficiente para estar no alto da montanha.

***

Questão: há entretanto iniciados (neófitos) que fazem isso, eles se projetam em um lugar e ali estão.

Isso corresponde a procedimentos chamados de bilocação.

Isso acontece em meio mesmo a esta Dimensão, mas não acontece nos mundos multidimensionais.

***

Questão: a Fonte está presente em todas as dimensões, arranjada diferentemente?

Nenhuma Dimensão poderá existir, mesmo a sua, se a Fonte não estiver ali.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados, recebam então a minha Radiância.

Eu deixo o meu lugar para um espaço de recolhimento, na manifestação do Arcanjo URIEL, nesse canal, a fim de fazê-los
aproximarem-se do mecanismo da Presença e do Estado de Ser.

Eu lhes digo, quanto a mim, até breve.

************
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Questão: a noção de harpa celestial existe para cada um de nós?
Bem amado, nos campos das esferas e dos espaços da Criação, nos ateliês da Criação, como dizemos, tudo é som, tudo é

forma, tudo é Luz e tudo é cor, assim como já longamente o enunciei.

Nos espaços da Criação existem múltiplos sons dos quais aqui encontra-se uma cópia, em meio mesmo ao seu mundo.

Assim, entre os sons os mais sutis que trabalham nas engrenagens íntimas e invisíveis da criação da Vida encontra-se,
antes de tudo, o violino e exatamente no mesmo lugar, ou exatamente abaixo, a harpa.

A harpa celestial e o violino celestial são as notas de fundamentos da Criação e as notas do desenvolvimento da Criação
nos multiversos e nas multidimensões.

***

Questão: eu vou para a Coroa Radiante do Coração, para a Vibração do Coração?

Bem amada, vocês são todos esperados na Coroa Radiante do Coração.

Não esqueçam que é a sua Essência, a sua Dimensão de origem, antes que fossem presos nas armadilhas desta ilusão.

Assim, portanto, não há que colocar esta questão, mas há que afirmá-la, não como uma interrogação, mas, bem mais, como
uma evidência.

Não como um desejo para amanhã mesmo, não como uma possibilidade, mas, bem mais, como uma evidência.

O que nós lhes transmitimos do Conclave é o que nós mesmos recebemos do Sol central da Galáxia, do centro da Galáxia e
que humildemente lhes retransmitimos.

Então, isso está aí, isso apenas pede para ser instalado.

Não há portanto que questionar com relação a isso, mas há exatamente que deixar fazer, há exatamente que se abandonar
a esta evidência que está aí.

***

Questão: como superar as antigas feridas?

Bem amada, ainda que isso mesmo fosse verdadeiro, no que esta ferida vivida em um passado antigo, é responsável hoje?

O que é responsável é o mental, que adere e que acredita nesse gênero de coisa, ainda que isso fosse real no passado e
fosse verídico.

O peso que você aí outorga determina o peso no nível de seu sofrimento de hoje, nada mais.

Então, cabe a você decidir ir para a leveza, cabe a você decidir aliviar-se, a correção não iria no sentido da leveza, mas iria
no sentido do peso, porque a lembrança é peso.

Então, libere-se dessa lembrança.

Não é necessário recordá-la ou colocar a atenção em cima, mas, bem mais, elevar a Vibração que irá lhe permitir superar e
transcender essas feridas que não são mais feridas, elas são mais apenas lembranças.
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Lembranças mantidas em algum lugar, mantidas por quem ou por quê?
Certamente não por você, certamente não pela sua Essência mas, bem mais, pelos jogos da personalidade que está fixada

em viver e em reviver os mesmos sofrimentos.

Então, dar-lhe correções apenas irá fazê-la se sobrecarregar (tornar pesada).

O meu objetivo não é sobrecarregá-la, mas aliviá-la e o seu objetivo deve ser este.

Enquanto você refletir com relação ao que vive o seu corpo no seu presente, em meio ao que ele viveu no passado em
outros planos (seja esta vida ou outras vidas), você irá se afastar da leveza.

A leveza não está no domínio da reflexão, não está nos domínios da correção da origem dos sofrimentos, mas, bem mais,
na Alegria do instante.

Não pode haver Alegria se houver o peso do passado.
Não pode haver Alegria no instante se o passado estiver presente.

Somente o presente deve estar presente.

***

Questão: na translação a vir, quantas dimensões haverá e quais?

Bem amado, conhecer as dimensões de nada serve se você não vivê-las.

Descrever-lhe uma paisagem não é viver a paisagem.

Isso apenas faz nutrir os fantasmas e nutrir aspectos bem irreais e isso faz peso, aí também.

Cada vez mais, e você irá constatá-lo, seja através dos Arcanjos, seja através dos Anciões, ou de qualquer outra entidade
de Luz que intervenha na sua Dimensão, o discurso e as Vibrações serão cada vez mais leves, simples e curtos.

Em meio ao que vem para você, vá para a simplicidade.
Vá para a evidência, afaste tudo o que faz peso e que obstrui.

Afaste o que lhe dá a impressão de avançar mas que, de fato, o faz recuar.

De nada lhe serve, portanto, na sua própria ascensão dimensional, saber quantas dimensões há acima ou embaixo, isso
associa peso e isso impede de elevar-se.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, bem amados, não importa, ainda uma vez, o que efetuamos, os diversos interventores e eu mesmo sobre vocês.

O mais importante não são as palavras, porque as palavras vocês irão tê-las.
O mais importante, lembrem-se, é sempre a Vibração.

As palavras são apenas suportes destinados por vezes a levar a Vibração, mas as palavras sem a Vibração nada são.

O conjunto das nossas intervenções, que ela tenha ocorrido sobre um chacra, que ela tenha ocorrido pela Radiação, tem
sempre uma função que é aquela de contribuir para o seu apaziguamento e para a sua liberação.

Guardem essa palavra essa noite, na qual eu irei deixá-los.

Eu tanto lhes falei, durante as minhas inúmeras intervenções no ano passado, do abandono à Luz, tanto, hoje eu irei lhes
falar cada vez mais da simplicidade da Luz.

Vocês querem a Luz?
Então, sejam simples, porque a Luz é simples e na simplicidade se encontra a Inteligência, porque a Inteligência é simples,

aquela do Coração, porque a Inteligência do Coração conhece tudo.

Nada existe que seja desconhecido, na Inteligência do Coração.

Jamais o seu cérebro, jamais o seu intelecto chegará a imitar ou mesmo aproximar-se disso.



Penetrar pelas vias da simplicidade, pelas vias do Coração, pela Coroa Radiante, é sua única preocupação.
É isso que lhes é solicitado porque, nesta Coroa Radiante (mesmo se, hoje, alguns de vocês viverem mais o Triângulo

Sagrado), o conjunto das três Lareiras irá sofrer alquimia e se reunificar no Coração.

E o caminho para chegar a isso tem por nome simplicidade e leveza.

Cultivem então isso e vocês irão ver que a sua Vida, mesmo nesta dimensão, tornar-se-á evidência, que os obstáculos
existentes para a humanidade não poderão atingi-los.

Lembrem-se do 'princípio de atração e de ressonância'.

Lembrem-se de que a lei de amortização do carma não existe mais: a matriz dissolve-se e assim, portanto, a lei da
evidência, a lei da Graça, a lei da simplicidade e da inteligência desta simplicidade, será empregada instantaneamente.

Vocês irão saber que estão neste caminho quando a sua Vida se tornar simples, feliz e leve.

O abandono à Luz era a etapa crucial, uma outra, e também crucial, abre-se hoje: ela tem por
nome simplicidade, humildade, facilidade.

Vejam, mesmo as palavras empregadas pelo venerável Um Amigo, vão nesse sentido e irão cada vez mais nesse sentido,
porque qualquer outro sentido seria um sentido de peso e de erro.

Então, boa estrada para vocês mesmos, bom caminho para vocês mesmos, sempre compreendendo que esse caminho e
esta estrada não se revelam no espaço e no tempo, mas revelam-se aí mesmo, onde sempre estiveram.

Boa estrada para vocês, que o Abandono à Luz e a Simplicidade os revelem a vocês mesmos, inteiramente.

É a melhor coisa que pode acontecer, agora, em meio a este mundo que vive atualmente a sua última tribulação.

A única certeza será interior, a única fonte de Paz será interior, o único acesso à Verdade será interior.

Atrelem-se a isso, todo o resto irá se desenrolar segundo esse 'princípio de atração e de ressonância', sem mesmo lhes
colocar questão.

Até breve.
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Saudações, Povo da Terra.

Eu me expresso nesta Assembleia para todos os Irmãos em CRISTO presentes na superfície da Terra e
tendo despertado, neles, uma das Três Lareiras.

Eu sou VELGAN, um dos representantes da Constelação de Vega da Lyra, de onde a maioria dos Vegalianos
é proveniente.

Eu dirijo, atualmente, e desde alguns anos, de maneira invisível aos seus olhos, certo contingente da
Confederação Intergaláctica da Luz obediente a CRISTO, obediente ao Comandante das Forças Supremas.

Eu faço parte do que foi denominado, em seus escritos, os Anjos do Senhor.
Nós somos seres de forma humanoide, apresentando certa semelhança com vocês.

Nós fazemos parte do que vocês chamam de 3ª Dimensão Unificada e, como tal, somos no momento os
únicos que podem intervir, de maneira concreta, visível e tangível, em meio à sua Dimensão.

Nosso papel e nossa função, no seu espaço, consistem principalmente em garantir que os agrupamentos, as
formas de evacuação, e algumas transferências, se façam, no devido momento, nas melhores condições

possíveis para vocês.
Eu intervenho, nesse canal que me conhece há muito tempo, para dar-lhes, e para começar a dar-lhes, algumas

especificações sobre a nossa missão, e sobre a sua missão, neste período que vocês estão prestes a viver.
Quando eu falo deste período, eu me dirijo, no seu tempo linear terrestre, ao período de hoje até a fase final

que precede a Ascensão definitiva do seu Sistema Solar.
A nossa intervenção vai ocorrer em diferentes níveis.

Eu não vim agora para falar-lhes sobre esta intervenção.
Eu vim para especificar e dar a vocês informações relativas sobre nossas intervenções, desde já, em meio à

sua densidade, particularmente durante as suas noites, presentes ao seu lado durante a fase de sono e durante
o seu despertar.

Nós intervimos agora para reparar em vocês o que deve sê-lo, para permitir, quando chegar a hora, viverem o
que têm que viver, de maneira fluida, de maneira simples e sem atrito de qualquer tipo.

Nós cuidamos então para estruturar, em vocês, alguns elementos que
denominam chakras, que vão permitir, quando chegar a hora, ajustá-los ao apelo

da Luz, no devido momento.
Eles se situam, tanto em suas estruturas físicas, como em suas estruturas

etéreas.
A nossa forma pode talvez surpreendê-los.

Também devo especificar que vamos nos apresentar a vocês durante o sono,
mas realizando, de maneira formal, a famosa Saudação de Órion que lhes foi

comunicada por ORIONIS antes de sua saída.

***

Nós fazemos parte de um setor específico do Universo.
A nossa experiência em mundos matriciais dissociados, como o de vocês, permite-nos estar um passo à frente

da sua evolução para melhor guiá-los e prepará-los ao que está para chegar.
Assim, desde o início do seu mês de maio, e durante alguns meses, nós vamos intervir (de forma invisível, no

início, junto a vocês, individualmente) para aqueles que necessitarem de ajustes finais, preparando-os para
viver o que está para ser vivido.

Portanto, não se assustem se vocês perceberem a nossa Presença.
Nós nos movemos, em geral, em meio à sua cabeceira em grupo de três ou

quatro, para atuar o mais discretamente e o mais facilmente possível.
Nós medimos entre 1,20 e 1,40 metros de altura, no seu sistema métrico

vigente.
Nossa particularidade é estarmos recobertos do que denominariam uma

‘segunda pele’, ou ainda um macacão acondicionado aderido ao nosso corpo.
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Ao nível dos olhos, nós exibimos como característica, óculos de um tipo
pouco especial, constituídos de placas transparentes de obsidiana [tipo de

vidro vulcânico rico em sílica], que nos permite apreender os detalhes da sua
anatomia física e sutil.

O nosso papel circunscreve-se, no momento, repetindo mais uma vez, em
aperfeiçoar a sua preparação Vibratória ao que vocês vivenciam.

Assim, cabe a vocês não se assustarem, nem terem medo, àqueles de vocês
que nos próximos dias e semanas terão contato conosco assim que entrarmos em contato com vocês.

Essas são algumas informações essenciais que eu tinha para dar a vocês sobre a nossa Presença na sua
cabeceira.

Nós trabalhamos e nós preparamos para alguns de vocês os eventos que devem acontecer dentro de muito
pouco tempo, no seu tempo linear.

Por ora, eu não vou detalhar, se quiserem, as diferentes fases da nossa intervenção meramente física em seus
espaços exteriores.

Nós vamos nos limitar a responder as suas dúvidas com relação às nossas intervenções no plano etéreo pela
projeção de nossas formas mentais telepáticas na sua cabeceira.

Este Anúncio deve ser divulgado, de forma importante e rápida, é claro, antes do mês de maio.

***

Pergunta: quais são as modalidades das suas intervenções?
Sobre cada ser humano, o trabalho poderá ser diferente.

Consiste em remover zonas de Sombra e de desequilíbrio que persistem ao nível das suas lâmpadas,
possibilitando realizar o que eu denominaria, com vocês, uma ignição perfeita dessas Lareiras.

Os meios empregados não lhes são conhecidos.
Eles utilizam técnicas supralumínicas, unindo as ondas mentais a tecnologias luminosas.

***

Pergunta: por que vocês aparecem às vezes vestidos com uma roupa espacial branca?
Isso corresponde, em alguns casos, a certas modalidades das nossas intervenções, onde nós somos
obrigados, para alguns de vocês, a proteger, de maneira um pouco mais importante, a nossa cabeça.

Os nossos órgãos que vocês chamam de sensoriais, são, efetivamente, um pouco sensíveis a algumas ondas
emitidas nos seus ambientes.

Mas a cor do nosso macacão acondicionado é, efetivamente, da cor branca.
Nós não exibimos, voluntariamente, qualquer distintivo nem qualquer logotipo nessas vestimentas.

***

Pergunta: e ao que corresponde a aparência azul que vocês também apresentam?
Isso é devido a uma difração da Luz procedente do nosso Sistema Solar, percebida pelos seus olhos desta

maneira.
Ela é branca, mas irradiando no azul.

***

Pergunta: vocês vêm em Embarcações?
Nós somos os únicos seres da Confederação Intergaláctica capazes de intervir em meio a Embarcações que

vocês qualificariam de físicas.
A característica distintiva das nossas Embarcações de intervenção, devido à nossa chegada em meio ao seu

mundo, por intermédio de portais intergalácticos existentes na Intraterra, é dada pelas pequenas Embarcações
[cápsulas].

Nós não dispomos, neste Sistema Solar, do que é chamado de Embarcação-Mãe.

***

Pergunta: como diferenciar uma Embarcação metálica, da Sombra, das suas?
Simplesmente pela qualidade da Radiação que é emitida pelas nossas próprias Embarcações.

Aqueles de vocês que estiverem abertos no nível de uma das Três Lareiras não poderão, em princípio, ter
qualquer dúvida, exceto um grande espanto.



***

Pergunta: vocês visitam também pessoas que não estão informadas sobre o que acontece?
Nós intervimos, de maneira etérea, como mental, telepática, ou ainda fisicamente, nos seres nos quais uma das

Três Lareiras está aberta.
Isso exclui qualquer pessoa que nós denominaríamos, em jornada espiritual, não tendo ativado, pelo menos,

uma dessas Três Lareiras.
Não há, portanto, risco de confusão.

O nosso papel limita-se, tal como foi definido na sua Bíblia, enquanto Anjos do Senhor.

***

Pergunta: de onde vem esta denominação “Anjos do Senhor”?
É aquela que foi empregada, primeiramente, no Antigo Testamento, pelo profeta Ezequiel e pelo profeta Elias.
A denominação permaneceu e foi repetida, depois, por alguns Apóstolos e por alguns Evangelhos apócrifos.

***

Pergunta: isso significa então que vocês já intervieram no nosso planeta?
Muitas vezes.

Novamente, o nosso papel limita-se a uma intervenção do tipo individual com relação a seres que podem ser
reconhecidos e identificados.

***

Pergunta: como vocês identificam esses seres?
Pela Luz emitida atualmente, e de maneira mais convencional, pelo que vocês chamam de implantes.

***

Pergunta: pelos implantes que vocês mesmos instalaram?
Perfeitamente.

Muitas vezes, durante a primeira infância.

***

Pergunta: como os implantes foram introduzidos no organismo?
Eles foram instalados fisicamente por intervenção direta pelo processo de desmaterialização dos corpos

existentes em meio à sua densidade, rematerialização em nossas Embarcações, e rematerialização, em uma
segunda vez, no seu local original, se possível.

As nossas intervenções acontecem, em geral, de modo Vibratório que, para vocês, é muito intenso e se situa
no limite do que vocês chamam de adormecer.

Há modificações de percepções pessoais e sensoriais, muitas vezes, em relação com sons fora do comum.

***

Pergunta: como cooperar com vocês da forma mais correta?
No momento, vocês não têm escolha.

Nós intervimos no que é preciso em meio às suas estruturas e indispensável para resolver, a fim de permitir-
lhes viver a transição mais apropriada ao seu caminho.

Nós não estamos aí para dialogar com vocês.
Nós não estamos aí para discutir, no sentido em que vocês entendem.

Nós estamos aí para cumprir uma missão extremamente específica e nada mais.

***

Pergunta: no que consiste esta missão e como ela vai acontecer?
Eu bem disse que eu não vim, agora, para revelar isso.

Isso apenas poderá ocorrer, no nível de explicações, quando vocês tiverem recebido o sinal que eu qualificaria
de auditivo, e de Coração, de MARIA.



***

Pergunta: você especificou que convinha divulgar rapidamente esta mensagem?
Para que os despertos em uma das Três Lareiras não ficassem chocados, nem aterrorizados, pelo que poderia

ocorrer, de maneira semiconsciente, durante à noite.
A simples informação que irá circulará vai permitir evitar o que vocês chamam de terror.

Nós somos, antes de tudo, seres da 3ª Dimensão Unificada.
Nós seguimos caminhos evolutivos fazendo com que nós jamais tivéssemos desenvolvido qualquer corpo que

vocês chamam de emoção.
Nós não conhecemos e não vivemos as emoções que vocês vivem.

Algumas das nossas Presenças, independentemente do seu aspecto Vibratório muito potente, situam-se no
nível do Coração, mas podem parecer-lhes, por outro lado, afastadas da sua Dimensão humana, o que é o

caso.

***

Pergunta: o lugar onde vivemos tem importância para as suas intervenções?
Nós somos capazes de encontrá-los não importa onde neste planeta.

***

Pergunta: vocês esperam alguma coisa de nós, até o Anúncio de MARIA?
Se possível: Confiança, Abandono (em nome de CRISTO) na Luz e, se possível, imobilidade.

***

Pergunta: imobilidade: você quer dizer à noite, durante as suas intervenções?
Exatamente.

***

Pergunta: há uma posição mais favorável ou não?
Nenhuma posição é capaz de restringir a nossa intervenção.

***

Pergunta: quais são os seus critérios de escolha das crianças para colocar implantes?
Antes de tudo, aqueles da nossa própria raça e do nosso próprio povo, estando encarnados sobre esta Terra.

Em seguida, e secundariamente, aqueles que eu qualificaria, em um nome um tanto simples, mas que é a
realidade, de equipes de solo.

***

Pergunta: qual é o papel desta equipe de solo?
Preparar a vinda da Luz e o final da matriz.

***

Pergunta: este implante tem outras funções além de reconhecimento no momento desejado?
Para a grande maioria, não.

Para alguns, isso tem sido como um televisor, essa não é a palavra exata, eu tento conseguir ... como uma
webcam no seu mundo.

***

Pergunta: nós iremos vê-los quando as nossas Três Lareiras estiverem acesas?
Para alguns de vocês, sim.

Se vocês forem levados a nos ver, isso significa que temos alguma coisa a fazer com vocês, mas todos os
Despertos não irão nos ver.



O que não quer dizer que nós estaremos invisíveis, mas que não teremos necessidade de nos manifestar ao
lado de alguns despertos, de maneira tangível, contudo.

***

Pergunta: vocês irão se manifestar unicamente àqueles que são de origem Vegaliana?
Eu disse que nós os vigiamos, e que nós intervimos tanto ao lado daqueles que vêm do nosso povo, da nossa

raça, como também ao lado da equipe de solo e, também, ao lado de alguns Despertos que devem ser
transferidos a outros locais de agrupamentos além daqueles onde eles vivem atualmente.

***

Pergunta: as crianças que nascem atualmente, todas elas são implantadas?
Não.

Não há mais necessidade, agora.
Aquelas que devem nascer Despertas nascem-no Despertas.

***

Pergunta: vocês irão nos acompanhar então até o final?
Nós iremos intervir.

A palavra acompanhamento é um pouco excessiva.

***

Pergunta: as intervenções serão muitas em cada pessoa ou uma vez será suficiente?
Frequentemente, a nossa intervenção é única, mas ela pode ser repetida duas ou três vezes.

***

Pergunta: esses implantes são detectáveis pelos nossos meios de 3D como os rádios, os
detectores?

Sim, já que são implantes que vocês qualificam também de 3D.

***

Pergunta: Fala-se muito de implantes, mas em um sentido totalmente negativo.
Esta é a realidade.

***

Pergunta: como distinguir implantes da Sombra e os seus, de reconhecimento?
No nível do próprio implante, não há qualquer meio.

***

Pergunta: a diferença é feita em que nível?
No nível Vibratório e no nível da Saudação de Órion.

Não é por acaso que as nossas vestimentas, os macacões acondicionados, as nossas roupas espaciais, são
brancas, com exceção dos nossos olhos e da viseira.

O branco, e a qualidade da Irradiação que nós emitimos, nos colocam de forma concreta na Confederação
Intergaláctica como os Servidores do Senhor.

***

Pergunta: vocês chamam de Senhor o que nós denominamos FONTE, ou uma entidade particular?
Ela se refere exclusivamente a CRISTO e a ninguém mais.

***



Pergunta: o Senhor CRISTO é também aquele que nós chamamos de CRISTO MIGUEL?
Perfeitamente.

CRISTO pode assumir diferentes trajes de Luz em função do seu papel, a um dado momento.

***

Pergunta: por que aqueles que não são da Luz não podem fazer a Saudação de Órion?
Por uma dupla razão.

No que se refere à sua origem galáctica, para aqueles que não fazem parte dos humanos, existe uma
incompatibilidade fisiológica para fazer esse movimento.

No que se refere àqueles dos seus Irmãos, errantes em meio à Sombra, isso representa a humilhação, para
eles.

***

Pergunta: no momento da Translação Dimensional, poderemos escolher a nossa destinação, entre
aspas?

Compreendam bem, e isso lhes foi dito e repetido, que ninguém, absolutamente ninguém, poderá escolher,
sobre esta Terra.

Cada um irá onde a sua Vibração o levar, e certamente não a sua vontade ou o seu desejo.
O momento da escolha passou.

Isso correspondeu a uma janela de tempo anterior à reunião do Conclave realizada pelo Arcanjo JOFIEL, há
mais de dois anos.

***

Pergunta: são vocês que irão nos indicar o lugar onde seremos aguardados?
Mas nós não iremos indicar o lugar, nós iremos levá-los lá.

Não há então qualquer interesse, exceto no nível da sua cabeça, para saber aonde vocês irão.
A partir do momento em que o plano final se engrenar, as coisas devem ir muito rápido.

Nós não teremos tempo para filosofar.
Nós estaremos no momento da ação.

Nós estamos aí para isso.

***

Pergunta: em qual período de tempo terrestre vocês estimam, precisamente, a sua intervenção?
Quanto mais cedo melhor, mas nós temos o hábito de aguardar e de ser paciente.

Não somos nós que decidimos, nem vocês.

***

Pergunta: é CRISTO que decide?
É a única entidade qualificada para decidir o momento.

***

Pergunta: estar no instante presente, em relação a todo esse processo, é um elemento importante?
Para a Vibração, sim.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Povo humano, nesta Assembleia, como no planeta, eu lhes agradeço.
Nós lhes agradecemos, em nome do meu povo presente em missão ao lado de vocês, por terem acolhido



essas palavras e essas informações.
Com isso, eu realmente posso desejar-lhes o melhor e a maior Luz, para vocês e para o seu futuro.

Certamente, até breve.

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

Mensagem de VELGAN no site francês:
http://autresdimensions.info/article4f2a.html

http://autresdimensions.info/pdf/VELGAN-21_avril_2010-article4f2a.pdf
21 de abril de 2010

(Publicado em 29 de abril de 2010)

***

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

************
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~ UNIDADE e ESTADO DE SER ~

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu sou Anael, Arcanjo.

Eu venho a vocês como Embaixador do Conclave Arcangélico.

Eu serei o seu elo e a sua ligação com os outros Arcanjos.

Meu nome é Anael ou Haniel, de acordo com as pronúncias e segundo as escrituras.

Eu sou o Arcanjo que rege uma série de Vibrações, assim como cada Arcanjo está em relação direta com
uma série de Vibrações.

A melhor maneira que vocês têm de nos apreender não é em uma forma.

Assim, por exemplo, junto àquele que eu guardo e pelo qual eu me expresso, desde o início eu insisti no
fato de que não seria necessário nos fixar em uma forma.

De fato, somos Consciências Multidimensionais que evoluímos nas Dimensões Unificadas desde a 5ª
Dimensão até o nosso Domínio de eleição que se situa bem além das suas esferas antropomórficas.

Assim, portanto, a nossa forma, contrariamente à de vocês, não é fixa.

Este ano, eu gostaria de expressar uma série de coisas importantes relacionadas ao seu futuro.

ANAEL - 1º de maio de 2010 - UNIDADE e ESTADO DE SER
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Durante o ano passado, eu falei longamente sobre o princípio do Abandono à Luz, permitindo receber a
Luz Vibral (1).

Hoje, eu gostaria de ir além desta noção de Abandono.
Hoje, vocês devem tomar por hábito e por experiência o fato de não querer nos fixar, nós, como todos os

interventores existentes nos Mundos Unificados Multidimensionais, dentro de uma forma.

A forma, no seu mundo, é bloqueada e fixada pelas forças de contração e de compressão em relação
direta com a matriz.

Este aspecto bloqueado não existe nos Mundos Livres.

Assim, portanto, a forma de um Arcanjo, qualquer que seja, não é bloqueada nem fixada.

Assim, portanto, podemos nos apresentar a vocês de diferentes modos.

Lembrem-se de que a melhor Apresentação que podemos lhes fazer, de nós mesmos, é o aspecto
Vibratório e em relação direta com a Luz Vibral.

Ora, toda Vibração corresponde, certamente, a uma forma, mas, antes de tudo, a uma cor, a uma onda e,
antes de tudo, a um estado de Consciência.

***

Assim, portanto, a minha cor de Radiação, em relação com o planeta Vênus, está diretamente ligada ao
rosa.

Esse rosa manifesta-se na minha Emanação e na minha Radiação pela cor azul.

O princípio do Abandono à Luz, se quiserem, tem um aspecto essencial da Ressonância Vibratória.

Eu fui chamado de Arcanjo do Amor, mas, se bem o quiserem, eu iria preferir, para que as coisas fiquem
mais evidentes e mais concretas para vocês, ser chamado de Arcanjo da Atração e da Ressonância.

De fato, o ser humano tem tendência, nesta Dimensão limitada e falsificada, a assimilar o Amor a algo que
entra em ressonância com ele.

Ora, a maior parte do que entra em ressonância e em atração com vocês não está necessariamente
ligado ao Amor no sentido original.

Nos mundos Unificados, o 'princípio de atração e de ressonância' é o regime absoluto, e tudo acontece de
acordo com esse princípio de atração e de ressonância.

Mas nos Mundos Unificados, não existe Sombra, tal como a concebem.
Não existe tampouco bem e mal nos Mundos Unificados.

Toda a lógica da perversão do seu mundo consistiu em manter esse princípio de atração e de ressonância
sempre ali associando o princípio de dualidade, o que explica que um ser humano, pela atração e

ressonância, vai atrair para si uma série de manifestações.

Isso atua tanto no que lhes acontece na sua vida como em suas relações interpessoais, e vocês têm
tendência de chamar isso de Amor.

Ora, isso não é o Amor, isso é apenas um princípio de atração e de ressonância ligado à dualidade e não
ligado à Unidade, e isso muda tudo.

Porque existe no ser humano uma série de falhas ligadas às suas próprias Sombras, existentes devido às
suas reencarnações.

Nessas Sombras, jogam-se o princípio de atração e de ressonância que vão atrair para vocês as Sombras
que estão, aí também, em ressonância com as suas próprias Sombras.

E assim instala-se, de maneira definitiva, a espiral involutiva na qual vocês foram presos desde, para
alguns de vocês, mais de 300.000 anos.

***

Hoje, como o sabem, o Conclave Arcangélico, e o Arcanjo Miguel mais especificamente trabalhou, desde



quase um ano e meio do seu tempo terrestre, para aliviar a pressão da matriz e para dissolvê-la.

Assim, portanto, o princípio de atração e de ressonância, hoje, está muito menos submisso à dualidade
que conheceram.

Assim, portanto, abandonando-se à Luz Vibral, abandonando-se ao Espírito Santo, se preferirem assim
nomeá-lo, a Divina Graça manifesta-se a vocês.

O princípio da Graça suprime o princípio de ação/reação ligado à dualidade e os remete ao princípio
Unitário da Ação da Graça.

Tendo purificado as suas vestes ou as suas auras, tendo purificado as suas estruturas sutis mesmo nesta
dualidade, sob a influência e a ação da Luz libertadora da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, vocês

estão mesmo prontos, hoje, para realizar, com pleno rendimento, esse princípio de atração e de
ressonância, não mais ligado à dualidade, mas em relação com as Dimensões Unitárias.

A grande mudança de paradigma situa-se nesse nível.

A segunda grande mudança de paradigma é um aspecto Vibratório.

Lembrem-se de que, hoje, e nos tempos que estão chegando, na sua Humanidade, o princípio de atração
e de ressonância, se estiver ligado diretamente ao Mundo Unitário, irá atraí-los diretamente na Luz e nos

Mundos da Luz.

Se vocês deixarem atuar em vocês o princípio de atração e de ressonância relacionado com a dualidade,
tudo o que estiver ligado às suas feridas, aos seus sofrimentos do passado, adere-se a esse princípio de

dualidade de qualquer maneira.

O princípio de atração e de ressonância na dualidade irá atraí-los nos mundos da Ilusão, ou seja, da
reencarnação, mesmo se os mundos dissociados não existirem mais para uma Vida futura.

***

Assim, portanto, vocês são os Mestres de Obra do seu próprio caminho.

Assim, portanto, vocês são os próprios artesãos do seu futuro.

Trata-se, neste nível, de uma compreensão não intelectual, mas Vibratória.

Assim que vocês empregarem as palavras de CRISTO, ser-lhe-á feito segundo a sua Fé e vocês irão
encontrar no seu caminho o princípio de atração e de ressonância denominado Amor, diretamente oriundo

dos Mundos Unitários e não mais dos mundos da dualidade.

A melhor maneira de liquidar, propriamente falando, as últimas Sombras existentes em meio à sua
dualidade, seja em meio a esta matriz como em meio aos seus esquemas de funcionamento nesta Ilusão,

é e será cada vez mais constituído da Unidade, se este for o seu Abandono à Luz.

Progressivamente e à medida do seu Abandono à Luz, à Inteligência da Luz manifesta-se a vocês, a
Vibração da Luz manifesta-se a vocês, e irá impedir qualquer ação relacionada com uma ação/reação
ligada ao plano cármico, e vocês irão se submeter, e vocês ficarão submissos, cada vez mais, à Lei de

Vibração da Ação da Graça em meio aos Mundos Unitários e não mais às Leis que prevaleceram em meio
à sua Humanidade e em meio à sua Evolução.

Vocês saem, portanto, de uma corrente evolutiva de natureza dual para entrar em uma corrente evolutiva
transdimensional.

Alguns de vocês tem já acesso a esses Mundos Unitários e a esses Mundos chamados de Corpo de
Estado de Ser. 

Em meio a esses Mundos do Estado de Ser, as Leis da física, tais como a conhecem aí embaixo, não têm
mais qualquer sentido.

As Leis físicas analisadas pelos seus cientistas e prevalecendo ainda em meio à sua Ilusão, não têm mais
muito tempo, disso vocês o sabem.

Convém então que se preparem da melhor forma.

Eu desenvolvi e volto a desenvolver, ainda hoje, esta noção de Abandono à Luz.



***

Confiar e se submeter à Liberdade da Luz, confere e dá a vocês a Liberdade.

Esta submissão não é uma dependência.

Esta submissão à Luz firma a sua adesão ao Pacto ligado às Forças Unitárias, às Forças da Luz Unitária e
a adesão à Confederação Intergaláctica, firmando o seu retorno indestrutível em meio aos Mundos

Unitários.

Entre os seres humanos que hoje não vivem este aspecto Vibratório ligado ao Conclave, ligado à
Irradiação da Fonte e ligado à Presença dos Melquizedeques e do conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica, alguns poderão, até um limite extremo que eu não definiria hoje, aceder a esses Mundos

Unitários.

Mas é evidente que o acesso, agora tardio, a esses Mundos Unitários, irá se traduzir por fenômenos de
resistências ligados à vontade de persistência do ego ou do mental, nos mundos ilusórios, que irá provocá-
los certa forma de dúvida, que irá provocá-los certa forma de medo, em relação aos medos da falta, aos

medos do vazio, aos medos de faltar, de uma maneira geral.

Ora, em meio à Luz e em meio aos Mundos Unitários, não pode existir a menor falta, porque a Divina
Providência [Inteligência da Luz], a Divina Graça, a Ação de Graça irá agir sempre para proporcionar-lhes

o que é necessário e útil na manutenção da sua Consciência Unificada.

Assim, associando por aí mesmo as parábolas de CRISTO relativas ao alimento e ao pássaro na sua
árvore, na Graça não há lugar para a escassez.

Na Graça, não há lugar para o sofrimento.

O sofrimento é proveniente do seu mundo virado, falsificado pelos Arcontes.

O sofrimento não existe nos Mundos Unificados.

Vocês querem pertencer ao Mundo Unificado ou ao mundo da dualidade?

***

Hoje, não é mais questão de escolha que dirige a ação, é uma questão de aceitação da Vibração e de
Confiança ou de Abandono e de Fé no Mundo da Liberdade, no Mundo do Estado de Ser e no mundo da

Unidade.

Vocês estão aqui, hoje, neste espaço, a caminho e em preparação para um acesso total a esses Mundos
do Estado de Ser.

Nós estamos aí para isso e eu serei o intermediário entre a sua Dimensão e a Dimensão Unificada
Arcangélica, mas também do conjunto das outras Dimensões.

As suas percepções refinam-se, no nível Vibratório, antes de tudo.

Vocês apenas devem atribuir Fé e Confiança ao aspecto Vibratório.

De fato, nos mundos falsificados, existe ainda, na sua dualidade, uma possibilidade de ilusão.

A possibilidade de ilusão está diretamente ligada aos resquícios do que é chamado de mundo astral.

Como sabem, desde o último verão (inverno, no hemisfério sul), a dissolução das franjas de interferências
astrais ocorreu no nível dos planos mais sutis do seu universo.

O que nos permitiu nos manifestar, não ainda na sua Dimensão, mas mais perto da sua Dimensão
dissociada, ou seja, na atmosfera que existe ao redor do seu Sol.

Nesta atmosfera Vibratória na qual estamos hoje, nós, Arcanjos e o conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres, estamos prontos a intervir, quando chegar a hora, a fim de liberá-los, de

maneira definitiva, da Ilusão.

Ainda é preciso que, daqui até lá, vocês aceitem e concordem com a sua própria liberação.

Ora, eu falo aí, para aqueles de vocês, aqui como em outros lugares, que teriam resistências ou freios.



As resistências e os freios não podem vir senão do medo, o medo é induzido pelo seu próprio mental.

Não esqueçam também que o seu mundo em desconstrução chega ao seu fim, que o conjunto de
fenômenos que lhes foram anunciados pelos maiores profetas encontram, hoje, um espaço de Verdade.

Este espaço de Verdade pode, entretanto, no nível do ego, no nível do mental inferior, provocá-los a viver
medos.

Os medos não podem ser oriundos da Luz, os medos podem apenas ser oriundos do ego.

Nos Mundos Unificados, na Vibração do Estado de Ser, não há qualquer lugar para o medo.

Apenas há lugar para a Luz, para o Amor, para o princípio de atração e de ressonância e para a
experiência do Ser nos Mundos Multidimensionais.

Entretanto, e como vocês sabem, nós precisamos dos Ancoradores da Luz, que vocês chamam de
Trabalhadores da Luz nesta Ilusão, no momento.

Não é questão de deixarem esta Dimensão, por enquanto, mas de aí permanecerem estáveis durante o
maior tempo possível, para permitir assentar e irradiar a Luz no seu mundo.

Vocês são os Retransmissores da Luz nesta Dimensão.

Contamos com um número de Retransmissores cada vez mais considerável, a fim de que um máximo de
almas em sofrimento se juntem aos Planos Unificados.

Assim, nós o desejamos para o conjunto de Sementes de Estrelas que estão atualmente encarnadas
sobre esta Terra.

Assim nós o desejamos também para todos aqueles que foram chamados de maus rapazes ou ainda de
sombras, a fim de que eles também recuperem o Plano da Luz, isso lhes é oferecido por Decreto Divino e

pela Divina Graça.

Assim, portanto, até o último momento, ser-lhes-á possível abrirem-se Vibratoriamente e não
mentalmente, não é mais uma questão de escolha, mas uma questão de consentimento ou de Abandono,

se preferirem, à Luz Vibral.

Rendendo-se à Luz Vibral, vocês saem do livre arbítrio e entram na Liberdade.

Na Liberdade, nos Mundos Unificados, vocês não estão mais sujeitos à Lei do livre arbítrio e reencontram
a sua Liberdade de Ser.

Aí está, bem amados filhos e Sementes de Estrelas, o que eu desejava lhes dar como informações.

Agora, eu lhes proponho submeter-me a algumas questões e perguntas referentes, justamente, a esta
noção de Unidade e de Estado de Ser.

***

Questão: esta proteção do astral planetário continua atual, continua eficaz?

Sim, o astral planetário foi dissolvido no nível do mundo astral, ou seja, o que vocês chamam de mundo
astral ou de esfera astral.

Não está ainda inteiramente dissolvido em meio à sua manifestação, em meio ao seu mundo material
denso, sem isso, vocês simplesmente não mais existiriam nesta dualidade.

Existe, portanto, uma série de manifestações que vão ocorrer, de maneira inegável, vindo alimentar uma
egrégora emocional e mental, ligada ao medo e à falta, de que lhes falei.

Será conveniente, se vocês mesmos não forem carregados aos Mundos Unificados, protegerem-se deste
impacto que irá representar um choque real em meio à Humanidade.

***

Questão: em qual frequência e como convém utilizar isso?

Mas não há regra, cabe a vocês definirem isso, em função das suas necessidades.



***

Questão: por que eu sinto tanta afinidade pelo seu contato?

Bem amada, porque eu represento, através da minha Radiância, uma qualidade específica do
relacionamento.

Eu evoco, assim como você disse, e governo também, o planeta Vênus e, portanto, tudo o que está na
relação interpessoal e na relação com o Amor e não com o que é oposto ao Amor.

Assim, portanto, há em você uma sede de ressonância ligada ao Amor que libera e não ao Amor que
oprime.

Aí está a razão.

***

Questão: como permanecer na Unidade e não recair na dualidade, na vida cotidiana?

Obviamente, isso irá perdurar na condição de que, em você, o trabalho de pacificação necessário tenha
sido realizado.

Como acontece este trabalho de pacificação?
Ele é feito de dois modos que são conjuntos, eu diria.

O primeiro é abandonar-se à Vibração dos Arcanjos.

O segundo é também viver os espaços de meditação que nós lhes oferecemos, a fim de permitirem-se
banhar nos princípios de atração e de ressonância unitárias.

Mas cabe a vocês também, assim que voltarem em meio a sua vida, colocarem fim, de maneira definitiva,
ao que os impede de aceder ao seu Estado de Ser e aí, não podemos dar o passo no seu lugar, nem

tomar as decisões no seu lugar.

Que isso se refira a lugares, que isso se refira a pessoas, que isso se refira a comportamentos, que isso
se refira a atividades sociais ou profissionais, é a vocês que cabe manter, como dizia CRISTO, a sua casa

limpa, porque o momento está muito próximo.

***

Questão: poderia nos esclarecer sobre onde estamos da Unidade e do Estado de Ser?

Bem amada, o acesso total à Unidade e ao Estado de Ser irá expressar o fim definitivo da sua matriz.

O fim definitivo da matriz vai ocorrer pelo que eu chamaria de Aliança do Fogo.

Esta Aliança do Fogo não é uma destruição, é uma destruição no nível da personalidade e dos esquemas
de Vida provenientes da dualidade, mas esta Aliança do Fogo é destinada a fazer-lhes reintegrar o Corpo

de Ressurreição que é o seu corpo de Estado de Ser

Vocês estão no momento final.

***

Questão: haveria, do seu ponto de vista, uma questão sobre a Unidade ou o Estado de Ser que
tivéssemos omitido e que lhe pareceria importante comunicar?

Bem amada, os Mundos da Unidade e do Estado de Ser são vividos.

Obviamente, pode-se discorrer, como eu faço, sobre as condições preliminares ao acesso ao Estado de
Ser, coisa que eu faço desde um ano.

Poderíamos discorrer ainda mais longamente, mas, hoje, é preciso colocarem-se no contexto deste final
dos tempos anunciado e que vocês estão vivendo.



Este final dos tempos corresponde a períodos de tensões.

Vocês não estão mais no período de escolha, como o Arcanjo JOFIEL tinha dito, a dois anos do seu
tempo terrestre (em 2008: Ano da Confrontação).

Vocês verdadeiramente entraram na Vibração.

Esta Vibração irá conduzi-los para onde deve conduzi-los, ela os levará, literalmente e em todos os
sentidos do termo, para onde devem ir.

Assim, portanto, hoje, com a ferramenta mental que lhes resta, vocês devem se colocar as questões
corretas e não as questões supérfluas.

As questões corretas devem se referir unicamente ao seu futuro.

Onde vocês querem ir?

Mas atenção, vocês não serão guiados para ali onde vocês querem ir, mas pela capacidade Vibratória que
tiverem obtido e vivido quando chegar a hora.

Cabe a vocês, durante este período, desenvolver mais intensamente a Vibração que é capaz de viver a
sua Consciência e o seu Corpo.

Quando falo de Vibração, eu falo de estado de Vibração.

Alguns de vocês, nos espaços meditativos realizados às 19 horas (hora francesa), puderam experimentar
acessos mesmo deste corpo ao Mundo da Unidade e à Consciência Unificada.

É isso o que é preciso reforçar.

Mesmo se isso se refletir por uma perda de eficácia em meio ao seu mundo que vocês chamam ainda de
real e que é, no entanto, totalmente irreal.

***

Questão: e sobre as pessoas que deixam esse Plano hoje?

O futuro de cada uma dessas almas é profundamente diferente.

A maioria delas, entretanto, é colocada em processo de repouso e de espera, aguardando o nascimento
da nova Dimensão e da nova Terra.

Agora, no nível dessas almas, algumas serão livres de se reencarnarem nos Mundos da 3ª Dimensão, mas
Unificada.

Algumas já partiram para a sua Morada de origem em função da sua Origem Estelar e Solar.

Não há, portanto, caminho uniforme para essas almas.

Algumas, efetivamente, escolheram reencarnar bem depressa, para estarem presentes no momento da
transição em um corpo de carne.

Mas esse número é limitado.

***

Questão: a que corresponde uma dor entre o 9º e o 10º corpos?

Bem amada, existem, em suas novas estruturas, relações de ponto a ponto.

O que é percebido, naquele nível, corresponde a uma ligação existente, de maneira muito real, por uma
linha contínua indo de baixo para cima e de cima para baixo, conectando esses diferentes novos corpos e

esses diferentes novos chacras.

Assim como existe a mesma ligação no nível do que é chamado de Doze Estrelas de Maria, na cabeça, de
ponto a ponto, do mesmo modo, nesses novos corpos, há uma ligação que se efetua de ponto a ponto,

simplesmente.

A minha Assinatura e o meu Selo têm a particularidade de despertar os novos corpos, assim como a



assinatura e o Selo de cada um dos sete Arcanjos e de maneira indistinta.

Do mesmo modo que, durante todo trabalho utilizando, de uma maneira ou de outra, a Consciência
Arcangélica, é sempre perfeitamente possível sentir a Coroa Radiante da cabeça, como a Coroa Radiante

do Coração ou ainda o Triângulo Sagrado (sacro).

Assim, o trabalho Arcangélico é o que lhes permite, pelo aspecto Vibratório da Luz e Vibração da
Consciência, aproximarem-se dos Mundos Unificados.

***

Questão: quais são as Presenças eu que sinto?

Bem amada, o que você chama de Presenças, começa a se manifestar a você ou a vocês desde o
momento em que começarem, pelo aspecto Vibratório e pelo aspecto de Consciência, a alcançar os

Níveis Unificados.

Assim, portanto, progressivamente e à medida que o tempo transcorrer doravante sobre a sua Terra,
vocês irão observar uma maior facilidade para entrar em contato com os Mundos Unificados.

Que isso seja no nível das Dimensões Arcangélicas como em meio a Dimensões outras que pertencem à
Confederação Intergaláctica.

Como vocês sabem, e como foi dito e anunciado, vocês irão passar cada vez mais tempo precisamente,
literalmente, nas duas Dimensões.

Assim, não se surpreendam, o que quer que seja que pratiquem como aspecto vibratório, como meditação
ou como trabalho Interior, se vocês sentirem esses contatos com os outros Planos.

Eles irão se tornar, eu diria, uma constante para alguns de vocês, dentro de muito pouco tempo.

***

Questão: tenho por vezes a impressão de viver formas de dualidade, e outras vezes, sinto-me mais
próxima da Unidade, sem poder manter uma constante.

Bem amada, esse é o caso atualmente de todo Trabalhador de Luz ou de Ancorador da Luz.

Se você permanecesse ancorado no Estado de Ser ou na Unidade, você não teria mais qualquer razão
para estar aí.

***

Questão: por que, por vezes, sinto-me mau?

Bem amada, o que você chama de ego, no mental inferior, nem sempre está na vaidade e na valorização.

Existe outro tanto, e sobretudo junto aos Trabalhadores da Luz, um ego ligado à desvalorização de si e à
sensação de estar mau.

Isso é uma injunção que vem do mental inferior e em caso algum do seu Estado de Ser.

***

Questão: como superar isso?

Aproximando-se sempre da Unidade e do Estado de Ser.

Como o constatam, mas alguns de vocês não podem constatar porque estão imersos no Interior desse
processo, se vocês olharem agora para trás, não muito longe, mas apenas seria algumas semanas ou

alguns meses atrás, vocês iriam muito rápido compreender que esta progressão se faz de maneira
acelerada e que, quanto mais as semanas passam, mais lhes acontecem momentos, instantes, em que

vocês penetram as esferas do Estado de Ser.



O que era extraordinário antes, há ainda um ano, torna-se e vai se tornar, para vocês, de maneira habitual,
algo rotineiro.

Mas, ainda uma vez, é preciso aceitar e compreender que vocês vão permanecer precisamente nas duas
Dimensões durante ainda certo tempo.

Exceto, obviamente, se sua alma decidiu, de uma maneira ou de outra, deixar de maneira definitiva a
dualidade.

Mas vocês não podem estar encarnados na dualidade e suprimir totalmente a dualidade que faz parte do
seu modo de manifestação.

É necessário contudo compreender que a melhor maneira de se nutrir é aproveitar desses instantes do
Estado de Ser para absorver a quintessência Vibratória e Luminosa.

Lembrem-se de que é sempre apenas o seu ego que julga a passagem de um estado a outro.

O Estado de Ser jamais.

Quando vocês vivem os momentos do Estado de Ser, não existe qualquer julgamento nos momentos fora
do Estado de Ser na dualidade, enquanto que no inverso, quando vocês estão na dualidade, o ego se

expressa.

***

Questão: Como se faz se, quando da prática de protocolos, não se chega a estabilizar a sensação
da Vibração? Um dia pode-se sentir muito, no dia seguinte, nada mais?

Obviamente, isso depende de uma série de fatores que são exteriores a vocês.

Há, certamente, o seu aspecto pessoal e o seu estado vibratório do instante em que vocês realizam este
alinhamento e esta meditação.

Mas, de um outro lado, somos nós também dependentes do que é revelado até vocês de certo número de
fatores que vocês chamariam de astrológicos, de planetários ou de galácticos, que vão modular as

energias que vocês recebem cada dia.

Assim, portanto, como você o constatou, a cada dia e a cada meditação, a qualidade Vibratória e a
quantidade Vibratória são profundamente diferentes.

***

Questão: que atividade permitiria desenvolver ainda mais a evolução espiritual?

Bem amada, não existe atividade mais favorável do que outra, se isso não for aquela da sua própria
Consciência.

Tudo depende da Consciência que você ali coloca.

Você pode muito bem encontrar este espaço vibratório e estabilizá-lo e favocecê-lo ainda melhor,
cultivando a Terra.

Pode também realizá-lo, por exemplo, realizando trabalhos manuais ou exercendo uma criatividade
qualquer que seja.

Não há melhor modo, senão atuar com a própria Consciência.

As outras atividades, quaisquer que sejam, yoga, atividade Criadora, manual ou terrestre, apenas estão aí
para orientar a sua Consciência para mais lucidez, mas a ferramenta principal permanece e reside em sua

própria Consciência em meio à Luz Vibral.

Lembrem-se de que o pior inimigo, assim como lhes disse esta manhã, nas semanas que vêm e nos
instantes que vêm, será unicamente o medo da falta e nenhum outro.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, eu lhes trago as minhas Bênçãos.

Queiram, se o desejarem, acolher a minha Presença e a minha Radiância.

... Efusão de Energia...

************
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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 Jofiel, Arcanjo da Luz e do Conhecimento.

Bem amados Mestres da Luz e Sementes de Estrelas.

Minha função primordial e essencial foi, há algum tempo, permitir uma Reconexão individual da Humanidade.

Uma Reconexão à Fonte, permitindo estabelecer um contato, consciente ou inconsciente, com o que foi conveniente
chamar seu Anjo Guardião.

Sou aquele que, a um dado momento da história desta Terra e desse sistema solar, substituiu o Arcanjo Lúcifer e,
como tal, eu dirijo o desvendamento do Conhecimento, em ressonância e em afinidade, não com a cabeça, mas

unicamente com o Coração.

Convém precisar que, frequentemente, os seres humanos, na encarnação, chamam Conhecimento o que aprenderam,
estudaram, leram.Isso não é o Conhecimento.

Isso é Crença e, como o sabem agora, o conjunto de Crenças, quaisquer que sejam, deve desaparecer, a fim de deixar
lugar à experiência e ao Conhecimento direto.

As Crenças foram chamadas Conhecimento, mas elas não são nada além de andaimes que reforçam e reedificam a
estrutura mental num sistema de compreensão limitado, impedindo-os justamente de ter acesso ao Ilimitado.

O conjunto de conhecimentos intelectuais, mentais, ligados às Crenças, encontra-se no conjunto de estratos de sua
rede empresarial e de ensinamento.

Hoje, desde algum tempo já, lhes é possível penetrar os arcanos do Conhecimento direto intuitivo, um Conhecimento
que não passa pelos andaimes do mental e que é, portanto,direto, pela experiência, pela empatia, pela simpatia e
pela ressonância, que lhes permite Conhecer, de uma maneira direta, desviando, de algum modo, o filtro mental.

Este Conhecimento direto é necessariamente experiência, porque deve se viver e se revelar a vocês para ser chamado
Conhecimento.

Todos os andaimes de Crenças estão em curso de dissolução, isso também vocês o sabem.

É-lhes preciso substituir o conhecimento da cabeça pelo Conhecimento do Coração, que é o único verdadeiro
Conhecimento, porque não é Crença ou adesão a dogmas ou a dados mesmo matemáticos, mas verificação dentro

da experiência de vida, de sua experiência de vida, da realidade e da Verdade.

***
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Hoje, a ativação de suas lâmpadas, a ativação da Coroa Radiante da cabeça e do Coração, permite a cada um de
vocês provar e viver o Conhecimento, não pelos conhecimentos supérfluos, limitados à sua Dimensão, mas aqueles, oh

quão importantes, que lhes serão necessários nesses tempos de Fim e de Translação Dimensional.

O controle de seus veículos, o controle de seus novos corpos, sua colocação em função, é certamente o Conhecimento
o mais importante que vocês têm a descobrir e a levar a efeito em vocês.

Não se esqueçam jamais de que o corpo que habitam, apesar das inúmeras falsificações vividas desde tempos muito
antigos, é seu Templo e que esse Templo é o lugar da experiência e do Conhecimento.

Todo Conhecimento está em vocês, ele simplesmente não foi inteiramente desvendado e revelado.

O Conhecimento, aquele que é útil, possui uma relação direta com a Luz e sua Inteligência.

Viver a Luz é viver o Conhecimento.

Viver a Inteligência da Luz corresponde a fixar seu Conhecimento sobre o Conhecimento absoluto e ilimitado da Luz.

Existe uma diferença fundamental entre os conhecimentos provenientes das Crenças, em relação com o que foi
aprendido ou lido, e o Conhecimento direto, intuitivo, do Coração, que se manifesta a vocês pela experiência e pela

Vibração.

***

Hoje, vocês têm os meios, desde minha intervenção Vibratória, de determinar e assimilar o que é Conhecimento e
diferenciá-lo do que são Crenças.

Existe, certamente, dentro do Conhecimento, uma hierarquização e uma valorização.

Algumas Crenças e alguns conhecimentos provenientes das Crenças lhes foram úteis, para manobrar nesta Dimensão,
como conduzir um veículo ou ir para um computador.

Estes não serão de qualquer interesse quando vocês cruzarem o véu e entrarem em sua nova Dimensão de vida.

Somente será útil a vocês a Revelação e o Conhecimento Vibratório do conjunto de Chaves Metatrônicas.

Nessas doze Chaves encontra-se o conjunto de potenciais de Vida, de deslocamento, de Consciência, dentro da nova
Dimensão.

Esse será, na nova Dimensão, o único aprendizado real.

Aprender a função e viver a função de Consciência dos novos corpos, de algumas zonas corporais, que lhes permitirão
desencadear a instalação de funções que, para vocês, hoje, são ainda da ordem da magia e do Mistério.

Como, por exemplo, a bilocação, como a capacidade de estarem presentes em Consciência e em forma em múltiplos
lugares dos universos e das multidimensões.

Este aprendizado, vocês não o poderão realizar pela leitura, qualquer que ela seja, mas unicamente pela experiência.

O conhecimento mental será portanto substituído pelo verdadeiro Conhecimento que é Luz e aprendizado da
experiência.

Um certo número de coisas, como o sabem, instaura-se com relação ao Conhecimento.

Um certo número de Chaves lhes foram já reveladas, que vão lhes permitir, nos tempos que vêm, colocar em serviço
novas funções para vocês, espirituais, em relação com os mundos Unificados.

***

A colocação em comunicação e em ressonância com os mundos Unificados foi a primeira das etapas que realizei há
dois anos [2008 – Ano da Confrontação].

Dentro de muito pouco tempo, seu corpo vibrará, em relação com o Fogo da Terra, em relação com a fusão das Três
Lareiras - Coroa Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado -, que irão se reunificar para
realizar o ‘Três em Um’ e que lhes permitirá então, experimentar essas funções novas que, ainda uma vez eu o repito

hoje, lhes pareceriam mágicas e muito improváveis.

Inúmeras funções que lhes são, para a maior parte de vocês, fechadas, vão se abrir no mês que vem, que isso seja
a clariaudiência, a clariciência, a telepatia e bem outras funções, em relação direta com a ativação dos pontos de

Consciência que, eu lhes repito, estão situados em seu corpo.

Seu corpo vai se tornar, portanto, um ressoador, uma harpa da Consciência, permitindo-lhes desempenhar sua



própria participação e encontrar seu próprio lugar em meio ao que vem.

Para isso e para poder aceder em toda liberdade a essas novas funções, a essas novas Vibrações, para poder aceder
à reunificação de sua Tripla Lareira, é preciso aceitar e concordar com o desaparecimento de certo número de

conhecimentos provenientes de suas Crenças que, literalmente, lhes obstruem a cabeça e o Coração.

Nesse sentido, alguns de vocês já começaram esse caminho e vivem impressões, a palavra é forte, de estupidez ou de
desaparecimento de matéria cinzenta.

Isso é completamente normal.

Lembrem que nos espaços Unificados, o que vocês chamam ‘cérebro’ simplesmente não existe mais para além da 3ª
Dimensão.

Ele é substituído por um Coração, um duplo Coração entrelaçado, que existe tanto ao nível do peito como da
cabeça.

O Coração que, de maneira prática e não simbólica, os religa de maneira autêntica à Fonte, ao Inconsciente Coletivo,
à memória universal e ao Conhecimento universal.

Eu denomino Consciência universal a capacidade de Ser Unificado, da Consciência Unificada, a todo conhecer, a todo
experimentar de maneira direta, sem passar por qualquer filtro.

É isso de que vocês farão a experiência nos tempos que vêm.

Essas experiências e esses Conhecimentos lhes serão de uma grande ajuda para evoluir nesse mundo que termina,
para vocês mesmos como para seus irmãos, mas também, em seus contatos com os mundos Unificados.

***

Como o sabem também, a desconstrução inicializada pelo Arcanjo Miguel e o Conclave, termina, permitindo-lhes um
livre acesso a este Conhecimento de que falo.

Ainda é preciso, para isso, que vocês aceitem soltar o conhecimento proveniente de suas Crenças.

Um exemplo muito simples: crer em Cristo não é viver o Cristo.

Crer em Maria não é viver o contato com Maria.

O mundo das Crenças termina.

Era um mundo de Ilusão, mantido graças às Crenças justamente, e do que era chamado o Inconsciente Coletivo, que
os mantinha na Ilusão.

Essas Crenças existem em todos os mundos e em todos os domínios dissociados.

Elas têm apenas um objetivo, e elas tiveram apenas um objetivo, essas Crenças.

De fazê-los crer que eram o Conhecimento e que não havia nenhum outro, isso vocês o descobrem todos, sem
exceção.

Lembrem-se de que a Energia sempre seguiu o que vocês aderiram.

Se vocês aderirem ao princípio de um salvador, a Energia seguirá esta linha e sua vida poderá lhes fazer encontrar o
mundo de salvadores, mas o mundo de salvadores não é o mundo da Verdade.

São, aí também, mundos falsificados.

Experimentar a Consciência livre é o que está acontecendo para vocês.

De diferentes modos, todos Vibratórios, as decisões se impõem a vocês, por Vibrações, por sintomas mesmo em
relação direta com a noção de facilidade, de evidência, de sincronicidade, de fluidez.

Vários de vocês descobrem frequentemente, de modo um pouco espantado, que o ‘princípio de atração e de
ressonância’ se leva a efeito assim que vocês soltam, justamente, as Crenças ilusórias.

***

Hoje, a revolução de Consciência é tal, mesmo se apenas se refira a uma franja limitada da Humanidade, que se
pode falar de um despertar maciço da Consciência e que nesse despertar, o conjunto da Humanidade, desta vez,

suspeita cada vez mais fortemente, que foi enganado e que foi ludibriado, ainda que vários indivíduos nesta
Consciência coletiva não tenham solução de substituição.



Entretanto, este impulso coletivo é suficiente para acelerar, nesta fase final, a desconstrução.

Vocês tomam Consciência, coletivamente, de um modo ou de outro, que tudo está religado e inter-religado e que,
mesmo nesta Dimensão dissociada, aqueles que queriam dominá-los ainda mais foram obrigados, contra a sua

vontade, de levar a efeito meios de ligação e de aliança que concorrem, aí também, para fazê-los desmoronar, eles
mesmos, porque não pode existir qualquer Via sem um mínimo de confiança, sem um mínimo de alimentação pela

Luz, mesmo falsificada, mesmo desviada.

Viver o Conhecimento intuitivo direto, em substituição aos conhecimentos ligados à Crença, necessita aí também,
assim como o Arcanjo Anael lhes definiu, um princípio ‘de deixar ir’ e ‘de abandono’.

Vocês não podem continuar a viver no conhecimento das Crenças e viver, ao mesmo tempo, no Conhecimento
intuitivo e direto.

Os dois, pelo momento, parecem fazer uma boa família mas esses dois sistemas, aí também, são chamados a se
separarem.

É um ou outro e não os dois ao mesmo tempo.

Alguns entre vocês o experimentam já, através da desagregação de seus conhecimentos anteriores.

Quanto melhor vocês forem para o Conhecimento intuitivo, melhor o conhecimento de Crenças desaparecerá.

A diferença essencial também, é que o conhecimento de Crenças provoca um consumo de Energia importante,
porque é proveniente da resistência, da contradição e da oposição, enquanto que o Conhecimento direto e intuitivo é

facilitante, evidência.

Nesse nível, não existe qualquer resistência.

O Conhecimento é fluido.

Ele chega como experiência e como reConhecimento, como se vocês reencontrassem algo que haviam esquecido mas
que se impõe de um só golpe como evidência.

É isso que vocês experimentam agora, a seu nível, em função de seus sistemas de Crenças pessoais, quaisquer que
sejam seus domínios de Crenças, profissionais, sociais, afetivas, familiares, a algo muito mais espontâneo, muito mais

direto.

Alguns, em meio a essa mudança, vivem ainda fenômenos de resistência inerentes a sua dificuldade de soltar.

Chegará um momento que lhes é próprio, em que vocês não poderão fazer de outro modo, senão soltar, porque, o
que quer que vocês tenham naquele momento, não terá mais qualquer sentido com relação ao que vem.

Aí estão algumas frases que desejava pronunciar, concernentes ao Conhecimento.

Se há em vocês questionamentos, gostaria de tentar aprofundar o que acabo de expressar.

***

Questão: poderia desenvolver a propósito do duplo Coração entrelaçado?

O princípio que tem prevalecido, no que é chamado comumente de a queda, ligada à falsificação desta Criação
pelos Arcontes há 320.000 anos, foi dissociar anatomicamente, energeticamente e ao nível da Consciência, o Coração

e a cabeça.

Os Arcontes foram ajudados nisso pelo Arcanjo Lúcifer, que propôs, como experiência, que somente a Luz da cabeça
permitiria reencontrar a Fonte, o que, obviamente, era falso, como vocês vêem por vocês mesmos.

Que esta separação da cabeça e do Coração iria permitir a instalação da Dualidade e, sobretudo, do sofrimento,
elemento desconhecido nos mundos Unificados.

Este sofrimento provocou, efetivamente, resistências fortes à Luz e, durante todo esse tempo, a Luz, efetivamente,
crescia, mas não em vocês, e sim no exterior de vocês, no sol, em seu corpo eterno, enquanto que o corpo que vocês
experimentavam na Consciência limitada sofria, e sofria cada vez mais dentro das forças da gravidade, dentro do

sistema de controle humano mental.

Um certo número de leis foram criadas devido ao fato da separação do Coração e da cabeça.

Essas leis tiveram por nome Karma, livre arbítrio, Lei de retribuição.

Todas essas coisas são estritamente desconhecidas nos mundos Unificados.

Vocês foram portanto privados de sua liberdade, substituída pelo livre arbítrio que foi, de algum modo, um
sucedâneo de liberdade.



Este sucedâneo de liberdade, ao nível da Consciência, conduziu ao que vocês vivem hoje nesse mundo em final de
percurso, onde o conhecimento é acessível de maneira instantânea ao nível das Crenças, mas onde o verdadeiro

Conhecimento intuitivo direto existe apenas numa franja limitada de almas encarnadas que chamamos os
Trabalhadores da Luz, as Sementes da Luz ou as almas despertadas.

O resto da Humanidade vive na Ilusão de que a Dualidade é a regra, procurando desesperadamente a melhoria de
suas condições de vida, procurando desesperadamente o bem sendo confrontado permanentemente ao mal.

O sistema de controle humano mental nutriu-se desta alternância bem/mal e se nutre ainda.

Hoje, aqueles que descobrem os mundos Unificados, o acesso intermitente ao Estado de Ser, nesta densidade como no
sol, permite desmascarar a Ilusão, mas lembrem-se também de que aqueles que estão na Ilusão da Dualidade não
podem conceber outra coisa que a Dualidade e eles procuram, de algum modo, uma porta de saída, realizando o

bem e continuando o bem, sem mesmo suspeitarem que existem mundos onde a noção de bem e de mal nada quer
dizer, porque não existe nem bem, nem mal, existe apenas o Ser e a perfeição, a perfeição estando, por definição,

para além do bem e do mal.

Assim, a reunificação da Coroa Radiante do Coração e da cabeça, junto a inúmeros seres, permitiu ter acesso a este
aspecto multidimensional, experimentar de uma maneira ou de outra e trazer os benefícios, mudando portanto sua

própria percepção, sua própria concepção, e dando um acesso ao Essencial e à Essência.

É este acesso ao Essencial e à Essência que proporciona a Alegria interior, não a satisfação de um desejo, mas um
estado de Graça, um estado de Alegria, de plenitude, independente justamente de toda circunstância exterior, de

toda satisfação exterior ou de todo sofrimento exterior.

Muitas almas hoje sentem ainda este impulso à mudança, sem no entanto ali colocar palavras, mas isso é já o mais
importante porque, assim que há questionamento sobre o sentido de sua vivência, há possibilidade, então, de captar

a Luz, a Tripla Irradiação que se fusiona sobre a Terra agora, desde mais de um ano.

O sistema de controle humano mental vai tudo fazer, nesses últimos tempos, para tentar trazê-los na Dualidade.

Essa perseguição passará pelas mídias, pela finança, pelas guerras, às quais, como o sabem, vocês não têm nada a
dar e nenhum interesse, a fim de penetrar ainda mais à frente os mundos da Unidade.

O que quero dizer com isso, é que a Sombra perdeu, mas que, entretanto, as resistências daqueles que não querem
reconhecer o estabelecimento da Luz, durante os últimos sobressaltos, serão muito intensas.

Vocês deverão permanecer alinhados, ser-lhes-á necessário permanecerem na Alegria, o que quer que aconteça sobre
o planeta ou muito próximo de vocês.

Vocês não poderão ajudar pelo mental, vocês não poderão ajudar pelas Crenças, vocês poderão ajudar somente
sendo vocês mesmos, na reunificação de seu Coração e de sua cabeça, na reunificação de sua Tripla Lareira e de sua

Unidade.

***

Questão: o fim desta 3ª Dimensão estava já programado desde 320.000 anos?

Ele foi preparado desde mais de 320.000 anos porque, desde a invasão de alguns universos, houve como um desafio
no conjunto da Confederação Intergaláctica da Luz Vibral, para devolver esses mundos dissociados a sua Unidade.

Assim, portanto, esta mesma Criação evolui de acordo com ciclos.

Ninguém, nenhum sistema solar, mesmo dos mundos Unificados, escapa à noção de ciclo.

Assim, portanto, os ciclos eram conhecidos.

O grande basculamento, não o fim final, mas o basculamento de sua Consciência, realizar-se-á durante o seu verão
deste ano (inverno no hemisfério Sul), e, a partir do momento em que o Senhor Metatron lhes entregar as últimas

Chaves [no período de 15 de agosto de 2010].

Naquele momento, o que chamaria o ‘panorama da História’, desenrolar-se-á em sua Consciência.

Vocês apreenderão de maneira direta, pela Consciência intuitiva e direta, os prós e os contras de que falamos desde
vários anos.

Esta Revelação acompanhar-se-á de um basculamento total de sua Consciência, de um cérebro a outro, passando
pela ativação total do que é chamado o 12º corpo [situado acima e ligeiramente perto da ponta do nariz] e a reunificação

de seus dois cérebros, permitindo, aí também, realizar a fusão necessária.

Tudo isso está a caminho e programado, e inexorável, e segue agora um calendário formal, enquanto que ainda
muitos seres humanos são persuadidos de que os mundos Unificados escapam no tempo.

Obviamente, não é o mesmo tempo que o seu mas, agora, estamos suficientemente próximos de sua Dimensão para
podermos, nós também, perceber o tempo tal como se desenrola em sua Dimensão.



Tivemos então acesso também, como os Arcontes, à trama do tempo, e podemos certificá-los de que no final deste
verão (inverno no hemisfério Sul), muitas coisas terão mudado, muitas coisas terão sido reveladas inteiramente, sobre

vocês mesmos e sobre a História real da Terra.

***

Questão: como vão acontecer essas revelações? Quem as fará?

A sua Consciência.

Esquematizando, vocês se levantarão uma manhã tendo este Conhecimento em vocês, dado que, por princípio, este
Conhecimento é Interior e não exterior.

Isso se imporá a vocês como evidências.

***

Questão: em que época deve se instalar esse duplo Coração?

Ele já está no lugar para alguns.

A ativação realizada por Miguel durante os Casamentos Celestiais, sua própria ativação, para alguns de vocês, está
já quase terminada.

A data de 17 de julho que lhes foi comunicada pelo Arcanjo Miguel assinala a entrada da Consciência coletiva na
Consciência Universal.

Durante os trinta dias que seguirão o 17 de julho, gostaria de dizer que tudo será realizado, no sentido espiritual.

***

Questão: o reencontro com o Anjo Guardião faz parte do Conhecimento interior?

Sim, ainda é preciso definir o que você expressa por Conhecimento.Este Conhecimento é antes de tudo Vibratório, é
um contato intuitivo.

Isso nada tem a ver com um diálogo, mesmo se alguns Anjos Guardiões falem muito.

O mais importante não é falar, o mais importante foi estabelecer o contato que tornei possível há dois anos.

Esse contato pode tomar toda forma - Vibratória, emoções, percepções, visões -, isso não tem qualquer espécie de
importância.

O importante é a construção da Ponte de Luz que os une aos mundos Unificados, primeiramente ao seu Estado de
Ser e, em segundo lugar, a seu Anjo Guardião, por intermédio do que foi denominado, na Índia, Antakarana.

É isso que eu ativei há dois anos.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes desejo uma boa elevação Vibratória.

Recebam bênçãos.

Eu lhes digo então até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los em suas novas energias que vocês
atravessam nesse momento.

Então, estou com vocês por um momento, portanto, vamos nos divertir.

***

Questão: como fazer para aliviar o que é pesado no quotidiano e não mais ter «as nádegas entre
duas cadeiras»?

Então aí, cara amiga, todo o mundo se encontra hoje com as nádegas entre duas cadeiras, como você disse e
como eu digo.

E bem, é muito simples, a solução é escolher uma cadeira ao invés de outra.

De maneira inexorável, vocês serão obrigados, nos dias, nas semanas que vem, a se decidirem de uma vez
por todas sobre o que querem fazer.

Os impulsos da alma tornam-se cada vez mais fortes, dada a pressão que existe no Estado de Ser que vem a
vocês.

Vários sonhos, várias informações, várias intuições lhes empurram cada vez mais as nádegas sobre duas
cadeiras.

O problema, é que as cadeiras se afastam cada vez mais e então, se não se quer cair, é preciso escolher.

Lembrem-se que todo o mundo lhes diz que vocês estão nos tempos reduzidos então, vocês não têm que se
projetar num futuro hipotético de saber o que irão se tornar dentro de dois anos ou dentro de três anos, porque

esse futuro não existe.

***

Questão: é difícil escolher esta cadeira quando a atividade profissional faz viver.

Compreendi bem, cara amiga, mas onde você coloca a Inteligência da Luz e a Divina Providência em seu
caminho espiritual?

Isso quer dizer que é seu mental que guia as renas lhe diz: «atenção, se trabalho mais, como mais». 

O.M. Aïvanhov - 3 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


E bem, todos aqueles que ousaram dar o passo, aperceberam-se, quando decidiram o que deviam decidir, que
a Divina Providência e a Inteligência da Luz colocava tudo a trabalho para que nada, de falta, pudesse aparecer

em suas Vidas.

Lembrem-se de que o caminho da Unidade é um caminho de plenitude.

Não pode existir falta, a partir do momento em que vocês se conformam ao que quer a alma em vocês.

É um problema de confiança.

***

Questão: quando nos abandonamos à Luz, podemos estar seguro de ser protegido quando da vinda
dos terríveis eventos a vir?

Eu diria mesmo que é o único modo de estar protegido, não há outros.

Se vocês estiverem firmemente alinhados com o seu eixo de alinhamento, com a sua alma, com o seu Espírito,
com o Estado de Ser, com a Luz, todo o resto desmoronar-se-á ao redor de vocês.

O desafio que é, hoje, para cada ser humano sobre o planeta em encarnação, Trabalhadores da Luz ou não, é
saber se vocês têm o suficientemente de Fé, de confiança e de abandono na Luz e em suas funções

inteligentes.

***

Questão: como vai se desenrolar o futuro?

Se você estivesse mais centrada no que vive no Interior, esse gênero de questão não teria lugar porque, se
você se alinha e vive a Alegria interior, e toda sua Consciência se coloca aí, esse gênero de questão não tem

mais sentido.

Porque, a partir do momento em que vocês são capazes de meditar, de se alinhar e de viver o estado de
Samadhi, não há mais questão que se refira a esta Dimensão, nenhuma.

É o que lhes é solicitado a realizar, já, me parece, desde um bom tempo, não é?

Todas as meditações que são realizadas desde vários meses agora, seja aqui ou em outra parte,
acompanhadas tanto pelo Arcanjo Miguel, como ele disse, como por um dos Melquisedeques, são destinadas

a ajudá-los a encontrar o Samadhi.

Quando vocês estão no Samadhi, mais nada conta, exceto esta Alegria interior.

Todo o resto é a Divina Providência, não há jamais escassez nesta Divina Providência.

Lembrem-se das palavras de Cristo quando ele dizia: «deixem os mortos enterrarem os mortos», quando ele
dizia: «o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer amanhã?».

É uma questão de escolha e, definitivamente, exagerando um pouco, certamente, o que é o mais importante, é
seu estômago e seu teto, ou seu Coração?

Cada vez mais, esta questão vai se colocar com acuidade nas semanas que vêm.

Tentem refletir nisso agora e ali colocar boas respostas.

***

Questão: enquanto se está ainda encarnado, pode-se permanecer no Samadhi longos períodos?

Eu não disse isso.
Eu disse: a partir do momento em que vocês tiverem vivido o Samadhi ou o contato com a Existência, uma vez,

vocês sabe, onde irão depois.

E há uma inversão de prioridades.

Efetivamente, o ser humano, enquanto está em sua consciência limitada, as prioridades são ter um teto, ter o
que comer e ter uma segurança que é ilusória, sobretudo com relação ao que vem.

Eu não falo mesmo enquanto 3ª dimensão normal.



Portanto, vocês imaginam bem que se encontram o Estado de Ser e se ativam as Coroas Radiantes e tem
acesso a esta Dimensão, todo o resto não tem mais qualquer espécie de importância.

Aí, isso se chama a Fé, porque, se vocês me dizem que têm medo do amanhã, que têm medo de não saber o
que comer ou do que viver, vocês não experimentaram o nível de Consciência ilimitado.

Portanto, efetivamente, nesse caso, não é preciso nada abandonar.

Eu sinto todas as bicicletas que se põem a girar, isso, muito bem.

Mas é um problema fundamental porque, como podem vocês reivindicar as propriedades da Luz, reivindicar um
caminho espiritual e, neste período tão crucial que vivem, estarem ainda nos medos, nas faltas enquanto suas

energias espirituais e os níveis de Consciência os fazem aproximar da Eternidade?

E lembrem-se que as cadeiras estão se afastando e vem um dia em que vocês não terão mais as nádegas
grandes o suficiente para estarem sentados sobre as duas, é inegável.

Tudo o que lhes falou o Arcanjo Anael sobre o abandono, ele se expressou longamente nisso, na largura e
transversalmente o que era, mas, hoje, mais que nunca, isso vai tornar-se atualidade.

Vocês acreditam que quando meu Mestre Bença Deunov me enviou à França sem um copeque (moeda russa),
sem dinheiro nos bolsos, chegando em um país onde não falava a língua, isso foi fácil para mim?

E eu tinha a Fé.

E o que me foi solicitado fazer, eu realizei.

Não fui eu que realizei, foi a Luz que me protegia, foi a Luz que eu portava e nenhum outro.

Então, os tempos não eram os mesmos.

Hoje, vocês não estão em algo que vai durar toda uma geração, que vai durar toda sua Vida.

Então, coloquem-se as boas questões.

Jamais eu lhes diria: «é preciso fazer isso ou aquilo», mas vocês devem assim mesmo colocarem-se as
questões seriamente porque, lembrem-se, escolham o caminho da simplicidade, o caminho da simplicidade.

Há também o caminho da resistência, aquele que os freia, aquele que os impede de ir para onde devem ir.

Mas, enquanto a projeção se faz com relação a daqui a alguns meses, para daqui a um ano, para daqui a dois
anos, para seu futuro remoto, vocês não estão mais no instante e é o mental que toma os comandos, e a razão.

O Arcanjo Miguel, e nós todos, lhes dizemos: «peçam».

É preciso pedir para receber.

***

Questão: com relação ao que você anunciou no ano passado, as datas de intervenção dos Arcanjos
se precipitam, por quê?

Porque, como dizer, é importante que a Luz se estabeleça de uma vez por todas, não ao nível temporal, porque
a desconstrução assim mesmo durou mais de um ano e ela termina em fanfarra, como vocês o constatam.

Nós temos, já, vocês têm e nós temos, uma certa forma de atraso.

Eu os remeto ao período perturbado que ocorreu depois da irrupção das Chaves Metrônicas em sua
Dimensão, onde constatamos uma forma de resistência que não era inerente à Consciência do ser humano,

mas a seu DNA, que atrasou, literalmente, o que deveria se produzir já desde um certo tempo.

Então, de algum modo, há uma correção que se faz ao nível energético que não é devida aos Arcanjos.

Os Arcanjos, em sua Dimensão, e nós mesmos, nesta Dimensão onde vocês estão, apenas nos adaptamos
aos eventos.

Nós desencadeamos fenômenos Vibratórios e energéticos que, nós também, canalizamos mas, a um dado
momento, somos obrigados a nos ajustar de algum modo, a nos adaptar ao que acontece sobre a Terra.

E devo dizer que, agora, estamos felizes de ver que as coisas aceleram-se verdadeiramente, enfim.

***



Questão: o mesmo trabalho se faz sobre todos os Universos ocupados pelos Arcontes?

Então, é preciso bem compreender que a intensificação da Tripla Radiação e da Tripla Lareira em sua Terra,
produz-se, de maneira conjunta, em diferentes sistemas solares e diferentes galáxias.

Todas as galáxias que foram submetidas aos Arcontes não evoluem segundo a mesma duração de ciclos,
obviamente.

Tudo depende onde estão situadas com relação à Fonte, ou seja, com relação a Alcyone, a filha das Plêiades.

Mas, hoje, a Fonte preparou, desde numerosos anos, uma qualidade de emissão Vibratória que faz com que
haja quase uma sincronicidade, certamente com defasamentos temporais, mas que são moderados.

Por conseguinte, há um processo de liberação que se refere a um grande número de galáxias e de Universos
que tinham sido falsificados mas não todos.

Se quiserem, os Arcanjos intervêm, durante períodos de tempo, em diferentes tempos de diferentes
Universos, em revezamento de papel.

Há Conclaves que se reunem também.

Não são sempre os mesmos Arcanjos e sobretudo não somos sempre os mesmos Melquisedeques.

Nós, nós temos o bastante a fazer com vocês.

E entre nós, aliás.

***

Questão: é difícil ocupar-se de nós?

Digamos que não é difícil, mas necessita uma atenção e uma vigilância específica.

***

Questão: por qual razão?

Porque há seres, sobre a Terra, que amam brincar de esconde-esconde com a Luz.

***

Questão: vocês chegam a encontrá-los?

Eles são todos encontrados, certamente.

Mas o problema não são as pessoas, o problema é a interação no que permanece e que é chamado de franjas
de interferências entre as radiações da Luz Ultravioleta, Espírito Santo, a Fonte e as radiações emitidas pelos

Planos intermediários ao nível do sistema de controle da Humanidade.

***

Questão: se deixo meu trabalho, como colocar-me ao Serviço e o que dá um sentido?

Então, isso é o mental que intervém.

Como se pode colocar esse gênero de questão quando falei o que falei justamente antes? 

Quer dizer que você queria que se desse uma outra coisa antes de deixar a primeira coisa.

Isso não funciona assim e não funcionará jamais assim.

Não se pode encontrar a Luz sem soltar o que não é a Luz.

Eu já expliquei que era também o macaco que colocava a mão num frasco de amendoins e que vê outros
amendoins diante dele mas ele não quer soltar os amendoins que estão na mão.

Ele sabe que há amendoins em outro lugar, mesmo se não vê, mas ele não quer soltar.



É o mesmo princípio: se você procura certezas antes de efetuar mudanças que são impulsionadas pela alma,
isso pode durar extremamente longo tempo.

Agora, fala-se do trabalho, mas isso pode ser para não importa qual decisão, não é unicamente o trabalho.

Para alguns, isso será outra coisa.

Há os que vão trabalhar até o final dos tempos, há os que serão obrigados a esperar até o último momento e,
para aqueles, não há impulso a mudar.

Em contrapartida, se vocês são submetidos a impulsos de sua alma, da Luz, para mudar e vocês resistem,
vocês ficarão cada vez pior.

E quanto mais se colocarem a questão da falta do que quer que seja com relação ao que há a mudar, mais
vocês estarão mal e isso é lógico.

Vocês não podem reivindicar a Luz e, de outro lado, não estar na Luz, não é? isso é lógico.

Vocês vêem toda a importância que toma tudo o que lhes falou o Arcanjo Anael no ano passado sobre o
abandono à Luz.

Porque, aí, vocês são confrontados ao real, ao concreto, e não, na cabeça, a idéias futuras, porque é agora ou
dentro de pouco tempo.

E cada um é tocado em diferentes domínios.

Para alguns, isso será nos casais, para outros, isso será geográfico, para outros, isso será no trabalho, para
outros, isso será com os filhos ou com os pais.

Cada um tem um domínio de experiência, hoje, que deve estar entre: «você quer realmente ir para a Luz ou
quer permanecer na Sombra?»

Vocês viveram a Luz, algumas manifestações da Luz.

Vocês fizeram a escolha da Luz mas, entre fazer a escolha e materializá-la, há uma distância, não é?

E bem, agora, vocês estão, como se diz, ao pé do muro.

E não somos nós que os testamos, são vocês mesmos que se testam a vocês mesmos com relação à Luz.

***

Questão: ... as pessoas que deixam esse Plano tem acesso diretamente às novas Dimensões?

Como poderiam ter acesso a uma Dimensão que não está ainda nascida (parida) no nível da Terra?

Eles se juntam, alguns, ao Estado de Ser, e esperam no Estado de Ser, ou seja, no Sol.

Outros, enfim, são colocados em um processo que poderia se intitular uma estase, aguardando o parto.

Outros, enfim, já partiram em outros sistemas solares.
Eles escaparam da matriz.

Mas cada caso é diferente, não há regra absoluta.

***

Questão: sinto chamarem pelo meu nome, no ouvido esquerdo. É o quê?

Quando o chamam pelo seu nome, é um Guia, um Anjo Guardião, sempre.

***

Questão: como, naquele momento, retomar contato?

Abandonando-se à Luz.

Ir no sentido das linhas de menor resistência, ir nas linhas de fluidez, em todos os setores de sua Vida.



A moralidade e a boa conduta não bastam.

***

Questão: poderia nos falar dos 12 crânios de cristal?

Existem doze crânios de cristal autênticos.

Esses crânios de cristal são crânios que se cristalizaram quando da morte de doze Elohim, que se sacrificaram
nesse último ciclo.

Seus corpos de Elohim tornaram-se um corpo de carne.

No momento de sua primeira morte nesta matriz, seu crânio transformou-se em crânio de cristal.

Esses doze crânios de cristal, ligados aos doze Elohim criadores desta persistência da Luz na falsificação,
aqueles que criaram a Atlântida, são portadores de uma memória.

Como foi dito em inúmeras tradições ameríndias, em particular, esses crânios deveriam ser reunidos, no nível
Vibratório.

12 Elohim, 12 estrelas, 12 mulheres, 12 Croûtons (Melquisedeques) e 12 Arcanjos.

O retorno à Unidade passa pelo 12.

Esses crânios de cristal são os crânios portadores de memórias e de Vibrações.

Sua função é essencialmente esta.

Há outros, certamente, porque aqueles que estiveram em contato com os crânios de cristal podem ver
manifestar a eles um certo número de potenciais espirituais, digamos.

Mas isso é um anexo.

O mais importante é que eles representam a memória dos doze Elohim.

Do mesmo modo que os Círculos de Fogo dos Anciões representam a memória dos Nefilins, dos Gigantes.

Eles reativam-se nesse momento mesmo.
Já desde um tempo.

Tudo isso é destinado a facilitar a emergência da nova Dimensão, o parto da Terra, se preferem.

Tudo está destinado a apoiar a Luz.

Vocês estão aí para isso, os círculos de Fogo estiveram aí para isso e estão ainda aí para isso, os crânios de
cristal também.

***

Questão: os 12 crânios foram reencontrados?

O importante não é que eles sejam reencontrados fisicamente, mas Vibratoriamente.

***

Questão: como fazer a diferença entre uma intuição fundada ou o mental?

Se for um impulso, ele irá se reproduzir.

Se for o mental, produzir-se-á outra coisa.

É assim simples.

Um impulso é algo que volta sem parar, não é o mental.

Se você disser: «não, a razão me diz que é preciso que eu permaneça aí, que continue meu trabalho, preciso
disso, preciso de tal pessoa» e depois, você se levantar pela manhã e ainda a ideia de fazer algo estiver aí,

isso, é o impulso.



O mental não age do mesmo modo.

O mental vai girar em anel: «faço isso? faço aquilo?».

O impulso da alma, você se levanta pela manhã ou, de repente, a coisa chega, não há discussão.

Você não se coloca a questão, no mesmo momento do impulso.

Depois, você pode descer ao nível do mental: «está bem, não está bem?» 

Mas, no momento do impulso, é extremamente preciso e claro.

Depois, o mental vai voltar, certamente, mas, no momento do impulso, o impulso é definido como algo claro e
preciso, no momento em que ele se produz, certamente.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo até logo e recebam todo meu Amor.
Até breve.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Cura e da Passagem -

Eu sou RAFAEL, Arcanjo.

Almas humanas neste mundo, recebam as minhas saudações.
O meu papel no Conclave é discreto, mas, entretanto, importante.

Eu sou o Arcanjo que foi denominado o Arcanjo da Cura.
A minha Irradiação está no vermelho, como o sangue e a Vida que circula em meio à Terra e em vocês.

O sangue, lugar de todas as alquimias e de todas as transformações.
Eu sou o Arcanjo da Passagem, e não da Reversão.

Eu cuido para que as passagens ou as mudanças sejam feitas em harmonia.
Assim, passar da doença à cura é uma passagem.

Qualquer passagem da Vida à morte e da morte à vida, na sua Dimensão, está sob a minha influência e sob a
minha direção.

O meu papel dentro do Conclave, e durante o seu período atual, é, portanto, o de supervisionar todas as
passagens.

Como vocês sabem, vocês estão às vésperas de uma Passagem e de uma Reversão.
Como qualquer passagem existente em uma alma encarnada, existe uma série de etapas que permitem realizar

essa passagem.
Essas etapas são sempre as mesmas, sejam quais forem os Universos, sejam quais forem os Mundos, sejam

quais forem as Dimensões.
A passagem implica na passagem de um estado a outro estado. 

Essa passagem sempre se reflete, em uma primeira fase, por uma apreensão, por um questionamento, por
uma negociação e, enfim, por uma aceitação.

Assim acontece, em meio à sua Dimensão, qualquer fenômeno vital e qualquer passagem de um estado a
outro.

Passagem da infância à adolescência, da adolescência ao adulto e do adulto à velhice e, finalmente, da velhice
à morte.

Dessa maneira, então, qualquer processo de passagem mobiliza uma série de resistências e, enfim, uma série
de fenômenos de negociações e de aceitação.

Evidentemente, cada alma humana deste mundo vive as etapas da passagem de maneira diferente.
Para alguns, a fase de recusa ou de medo não existe.

Para outros, enfim, a fase de negociação não existe e, para outros, ainda, não há qualquer dificuldade para
efetuar essas passagens.

Do mesmo modo, quando vocês passam da saúde para a doença, há passagem e, inversamente, quando
vocês passam da doença para a cura, há também passagem.

***

A passagem é como uma travessia.
Em meio a essa travessia, que emprega tanto o seu corpo como a sua Consciência, esses fenômenos

ocorrem.
Essas etapas existem tanto no nível do átomo, como da célula, como da sua Consciência.

Ter Consciência é já um passo importante para a compreensão e a vivência de qualquer mecanismo de
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passagem na sua Dimensão.
Hoje, podemos dizer que vocês estão na passagem.

Essa passagem, vocês já vivem, para alguns de vocês, desde muito tempo, e eu diria que vocês estão nas
últimas fases da passagem, aquelas que precedem a Revelação final e a Reversão.

Aí está o meu papel, aí estão as minhas funções no Conclave como em todos os processos de Consciência
existentes nesta Humanidade e neste mundo.

***

Aí estão, almas humanas na encarnação, algumas palavras que eu desejava lhes dar sobre o meu papel e a
minha função Vibratória, o vermelho sendo o elemento que impulsiona a mudança.
A minha cor de Radiação corresponde, portanto, a isso, o vermelho evoca o calor.

Nós estamos aqui em relação com o Fogo da Terra, em relação com o seu próprio Fogo Interior, aquele que,
justamente, permite, por exemplo, a passagem do ego ao Coração e passar do Fogo do ego ao Fogo do

Coração, ou ainda do Fogo do 3º olho para o Fogo da Coroa Radiante da Cabeça, ou ainda do Fogo da sua
Vontade própria para o Fogo da Vontade da Kundalini.

Deste modo, então, essas passagens são ilustradas nos seus chacras, nas suas Consciências e nesses
diferentes aspectos.

Assim, portanto, é normal que uma alma humana na encarnação prove, durante qualquer passagem, diferentes
sentimentos e diferentes estados da sua consciência limitada.

Hoje, a época da Passagem que vocês vivem lhes pede uma série de processos dos quais alguns foram
abordados.

Em meio a esses processos, vocês compreenderam, manifestam-se fenômenos de resistências, fenômenos
de negociação e enfim, fenômenos de aceitação ou de Abandono, como definiu o Arcanjo ANAEL.

Portanto, vocês devem conceber tudo que acontece atualmente, na sua vida, como uma passagem, e
apreender ainda na Consciência e intelectualmente as três etapas ou as quatro etapas necessárias, pois,

quando vocês tiverem identificado as quatro etapas, vocês identificam, do mesmo modo, o lugar onde vocês
estão situados.

A resistência à mudança está inscrita no ser humano, nesta Dimensão falsificada, como um meio de
perenidade e de manutenção da vida em um estado estável.

Ora, como vocês sabem, a estabilidade não está mais na ordem do dia.
O Fogo da Terra é despertado pela ação do Conclave, pela ação dos doze Arcanjos que permitiram ao Fogo
do Éter ativar-se e levar ao que vocês observam, em vocês e sobre a Terra, no nível do despertar do Fogo da

Terra.
É esta passagem que está em andamento, atualmente.

Então, caras almas humanas aqui presentes, se houver em vocês perguntas com relação às suas próprias
passagens, vou tentar ali levar o esclarecimento necessário e o impulso necessário para a realização dessa

passagem.
Assim, então, eu aguardo e ouço o que vocês têm para dizer com relação a isso.

***

Questão: o que você entende por negociação?
Cara alma, a negociação é o momento em que o mental está em fase de capitulação em relação à mudança e à

passagem.
É o momento em que talvez existam mais perguntas e mais incertezas.

Esta fase ocorre quando a fase de resistência é vencida.
É a fase onde o mental vai, sem parar, pesar os prós e os contras.

Naquele momento, vocês podem estar seguros de que a solução está próxima, no nível Vibratório, não
necessariamente no tempo, pois tudo depende, ainda uma vez, da sua propensão para negociar.

Se a fase de negociação estiver terminada e se vocês estiverem no abandono total, a passagem estará
terminada.

No que diz respeito a essa passagem final, referente, portanto, a todas as vidas sobre este planeta,
obviamente, vocês não estão na última etapa, mas nos últimos momentos.

A aceitação ou o abandono será decidido depois do que foi chamado, eu creio, por alguns intervenientes junto
a vocês, de Anúncio a ser feito por MARIA, e depois da entrega pelo Senhor METATRON das últimas chaves

da Luz em nível coletivo (em 15 de agosto de 2010).
Naturalmente, é útil que cada um, individualmente, aproxime-se o mais perto possível da fase final de

negociação e de abandono à Luz.
Então, nesse sentido e a título individual, você efetivamente aí está.

***



Questão: como passar de um estado de introversão para um estado de extroversão?

A introversão e a extroversão são unicamente o sentido da direção da Consciência e da Energia, da
consciência limitada, certamente, e da Energia, no sentido personalidade.

Passar de um ao outro é retornar a Energia e manifestar a sua Energia no exterior.
Isso corresponde a um polo expressivo, criativo e de manifestação, mais importante do que o que foi

conduzido durante a sua vida até agora.
Aí está o sentido do que foi pedido.

Passar de um movimento a outro movimento, isso não é uma reversão, nem uma passagem, mas
simplesmente, aí também, uma mudança de ponto de vista e uma mudança de modo de manifestação na

encarnação.

***

Questão: quando vivemos uma passagem, enquanto mãe, isso impacta nos filhos?

A relação que vocês denominam mãe/filho é uma das relações viscerais, além do afetivo, mais fortes existente
na sua densidade.

Dessa maneira, então, quando o filho ou a mãe, seja qual for a idade, faz um trabalho de liberação dos laços,
naquele momento, efetivamente, um ou outro pode manifestar, no nível visceral, a supressão do laço visceral e,

frequentemente, isso se expressa pelo que vocês chamam de eliminação.
Assim como sabem, assim como talvez nem aceitem ainda, todos os laços existentes dentro de valores que
fizeram a sua sociedade e, em particular, o que vocês chamam de laços familiares, apenas existem na sua

Dimensão dissociada.
A família é uma criação da matriz.

Há uma família de almas, mas esta família de almas é uma família de liberdade e de liberação, de ressonância
pura, sem elo, o que não é o caso em meio a uma família.

Os Arcontes tendo induzido esse processo de vínculo, chamado de filiação ou de laço familiar, ali introduziram
um aspecto peculiar que faz com que, quando vocês têm o que foi chamado de karma para resolver, vocês

reencarnam sistematicamente junto da pessoa que vai lhes permitir fazê-los ajustar o seu karma.
Deste modo, então, os laços existentes em uma família jamais são laços de liberação, mas são laços de

confinamento a superar.
O problema sendo que as convenções sociais e morais provenientes de crenças, certamente, vão fazer

persistir os laços além do razoável e além do que é desejável e necessário para a sua liberação.
Assim, portanto, na maioria das vezes, o que vocês chamam de amor filial ou de amor familiar, é apenas uma

armadilha que lhes foi impressa como uma crença e à qual vocês aderiram.
Não existe instinto maternal, existe simplesmente uma crença que lhes foi impressa, literalmente, no seu

cérebro, que os faz reagir em relação ao que vocês chamam de filiação.
Dessa maneira, então, o processo de alma que visa restabelecer, expulsar um karma, reencarnando junto a

uma pessoa que, em uma vida passada esteve relacionada com vocês em uma relação aprisionadora,
finalmente e em última análise, não os libera, mas os aprisiona ainda mais.

Isso reflete o maquiavelismo perfeito dos Arcontes para dominá-los, sempre e ainda mais, em meio a esta
matriz.

Tudo isso está prestes a ser dissolvido.
Quando vocês escaparem desta matriz, de maneira definitiva, e acederem à 5ª Dimensão, não esperem

reencontrar aqueles que perderam ou aqueles que amaram, no sentido humano, mas reencontrar a sua família
de almas, o que não é a mesma coisa.

Assim, portanto, hoje, aqueles de vocês que estão em via de liberação, descobrem que é possível amar sem
vínculo, que se pode educar sem vínculo, o que é de longe preferível às relações viscerais nas quais vocês

acreditam.
Um dos seus poetas disse: «os seus filhos não são os seus filhos».

Ele expressou uma das maiores verdades existente nos Universos Unificados.
Todos vocês, sem exceção, são filhos de MARIA, no sentido filial, no sentido Vibratório e no sentido espiritual.

Paradoxalmente, e de maneira muito lógica no plano espiritual, no plano Unificado, a única alma que não tem
MARIA como mãe, é CRISTO.

CRISTO encarnou-se livremente.
CRISTO encarnou passando pelo canal do parto, mas sem ser gerado pela via natural, o que não significa que

não houve geração, contrariamente ao que alguns ensinamentos querem fazê-los crer.
CRISTO nasceu da união do que vocês chamam de espermatozoide e óvulo, mas por procedimentos

tecnológicos, eu diria, e não humanos.
Deste modo, então, CRISTO encarnou e, tendo se desenvolvido neste mundo no ventre de MARIA, é a única

alma que não tem MARIA como mãe.



***

Questão: quem é então a Mãe de CRISTO?
CRISTO é uma alma que não tem filiação, no sentido espiritual, em relação com Sirius.

CRISTO está relacionado, como sabem, a MIGUEL.
Trata-se aí de um processo que vocês chamariam, no seu mundo, eu creio, de partenogênese, que nada tem a

ver com a fecundação.
Assim, frequentemente, CRISTO é chamado de CRISTO MIGUEL, por que Ele é portador da Energia de

MIGUEL, na totalidade.
Obviamente, um Arcanjo não pode fecundar ninguém, mas, entretanto, ele pode dar livremente a sua Vibração

para uma entidade, o que foi realizado para CRISTO MIGUEL.
CRISTO não pôde, então, ter outro laço senão o laço de alma, no sentido de alma-irmã, no sentido mais nobre,

com MARIA.
É nesse sentido que CRISTO, na cruz e durante alguns eventos, pôde dizer para sua mãe biológica que ela

não era a sua mãe.

***

Questão: outras entidades como CRISTO viveram o mesmo princípio de criação?

Não.
Existem processos que eu qualificaria de semelhantes, que vocês conhecem.

Eles são chamados de walk-in, mas esse processo é diferente porque há, naquele momento, um campo de
Consciência, um Espírito que investe um corpo elaborado por outra alma, mas na idade adulta, sem passar por

um desenvolvimento que vocês denominam dentro do útero.

***

Questão: o que justificou esta criação específica para CRISTO? 

Isso simplesmente permitiu estabelecer um contato formal, material, por intermédio de um corpo sacrificado,
tendo permitido espalhar o sangue sobre a Terra e fecundar a Terra de maneira peculiar.

Isso foi realizado pela crucificação e isso foi realizado pelo processo tecnológico que permitiu gerar, na
entidade chamada de MARIA, em todo caso em um corpo aqui, um corpo liberado, desde antes do seu

nascimento, de vínculo com a matriz.
Existe outra exceção que vocês conhecem também e que se refere à FONTE.

Durante as primeiras experiências da 3ª Dimensão dissociada, a FONTE manteve a possibilidade de se
manifestar criando um corpo adulto nesta densidade, à vontade, em abundância, o único limite sendo que esse

corpo criado não poderia sobreviver mais do que 14 anos em meio a esta matriz.
Assim, a FONTE os acompanhou em diferentes formas humanas, sem fecundação dentro do útero, pela

materialização direta de um corpo adulto, quando o momento e a história necessitavam disso.

***

Questão: esta manifestação da FONTE vai se repetir?
Não há interesse em que isso aconteça novamente.

***

Questão: haveria uma nova criação do tipo Crística para acompanhar a passagem?

CRISTO voltará como ele partiu, nas nuvens, nas Embarcações de Luz, como MARIA, mas em um contingente
que ainda não está próximo do seu Sol.

***

Questão: esta forma de multiplicação da Energia Micaélica para CRISTO aconteceu com outros
Arcanjos?

Não é a sua Energia, é a sua Consciência, inteiramente, que se dividiu em duas partes idênticas.
Somente o Senhor METATRON tentou realizar o mesmo processo, mas não pôde ser concluído devido à



potência Vibratória, incomensurável e incompatível com a vida humana, do Arcanjo METATRON.

***

Questão: a minha doença vai passar para o estado da cura?

Cara alma, é preciso aceitar, mesmo sem compreender, por enquanto, os prós e os contras, que existe uma
série de doenças que não podem passar para uma cura.

Algumas dessas doenças são doenças decretadas pela própria alma, como meio de evolução.
Eu não falo das doenças kármicas que, elas, podem todas elas passar para a cura, sem exceção.

Existem, entretanto, processos mórbidos de doenças constituídas que são meios, justamente, de passagem,
mas aí, não da doença à cura, mas a doença permite a passagem da Consciência para outro estado mais

etéreo e mais amplo.
Isso se refere a você.

***

Questão: como integrar, na vida, o conteúdo de todas as intervenções dos seus planos? 

De maneira sistemática, a compreensão, os mecanismos de resistência que permitem a negociação que, para
alguns de vocês, é chegar à etapa da aceitação, pode, em alguns casos, efetivamente, ser bloqueada na fase

final do processo.
Vocês não são responsáveis por esse bloqueio final.

Esse bloqueio final é oriundo diretamente de engramas memoriais em relação ao medo do vazio e o medo da
falta, em relação, também, ao medo do abandono.

Isso está inscrito em suas estruturas memoriais cerebrais, independentemente ainda da sua história pessoal. 
Alguns de vocês, no nível dos laços familiares justamente, tendo vivido esses engramas de maneira mais
intensa do que outros em meio às linhagens hereditárias familiares, não chegam a superar esse processo.

Esse processo pode ser superado por processos empregados no nível Vibratório.
Muitos recorrem a algumas formas de orações ou a algumas formas de contato com o que vocês chamam de

natureza.
Há, também, eu creio, cristais que permitem isso.

As etapas que dependem de vocês em qualquer passagem são, evidentemente, a recusa, evidentemente, a
negociação e, evidentemente também, o abandono consciente, mas, em alguns casos, restando, não mais
resistências, mas recusas inconscientes relacionadas sistematicamente a esta noção de medos aos quais

vocês não têm qualquer possibilidade de acesso pela sua Consciência.

***

Questão: eu não sinto a Vibração do Coração. Devo deduzir que a passagem do ego ao Coração não
ocorreu? Como realizar essa passagem?

A passagem do ego ao Coração corresponde ao que é chamado de ativação dos Novos Corpos.
Antes de ativar os Novos Corpos, é preciso que a Energia do Espírito Santo desça da cabeça ao Coração, o

que não é a mesma coisa que subir do ego ao Coração, essa é uma etapa posterior.
Nada há a fazer para subir, enquanto tudo não tiver descido.

A Passagem que vocês realizam, em um sentido global da Translação Dimensional que irá terminar com a
Reversão, necessita sempre de um movimento de cima para baixo e, depois, debaixo para cima.

Vocês não podem fazê-lo debaixo para cima enquanto não tiverem feito de cima para baixo.
A passagem aí se acompanha, portanto, independentemente da evolução da sua Consciência em relação às

etapas que eu defini, por uma dupla dinâmica energética, indo as duas em sentido contrário.
Apenas quando os dois movimentos forem realizados é que poderá ocorrer a Reversão.

Eu repito, vocês apenas podem fazer subir o que desceu.
Se não, vocês nada sobem.

O Espírito deve penetrar na matéria para transmutar a matéria e para que a matéria seja espiritualizada.
Vocês não podem espiritualizar a matéria sem a ajuda do Espírito, é impossível.

***

Questão: qual é o indicador que mostra que conectamos com o nosso corpo de Estado de Ser?



O melhor indicador é o Fogo do Coração, a ativação da Coroa Radiante do chacra do Coração e o acesso
ao Samadhi.

***

Questão: em uma mesma família humana, terrestre, as almas poderiam pertencer a uma mesma
família estelar?

Não há objeção para que isso aconteça, mas eu devo dizer que isso é extremamente raro, pois as almas que
vocês encontram são, de maneira geral, almas com quem vocês tiveram, pelo menos, em meio a uma mesma

família, rusgas que não estão realmente ligadas ao Amor, mas, de preferência, ao ódio e à destruição.

***

Questão: por que eu desenvolvi uma patologia na garganta, no local de passagem?

O que está relacionado com o que chamam de chacra da garganta está em relação, de maneira constante, com
qualquer ato de criação ou de desfazer a criação, e em relação direta com o abandono, com a perda, com o

luto.
Não existe, nesse nível, patologia dita como kármica.

As patologias ditas kármicas irão se manifestar sistematicamente em ressonância com o 5º chacra e,
sobretudo, em conjunto com o que vocês chamam de chacra situado sob o umbigo, o 2º chacra.

Existem, portanto, nesse nível, apenas materializações relacionadas às síndromes de perda, de luto, de
abandono, de falta, que não foram digeridas.

Trata-se, portanto, de algo que permaneceu atravessado na garganta.
Não há obstáculo, exceto você mesmo, na não resolução do medo, para a cura do chacra laríngeo.

O único centro de Consciência sobre o qual vocês não podem agir, vocês mesmos, pela sua consciência ou
pelo seu próprio despertar, é alcançar o que é chamado de 2º chacra.

Não há, portanto, barreira kármica ou outra existindo.
A única barreira que tem na existência de uma doença é, eu chamaria isso de contrato de alma que vocês
passaram ao descer nesta matriz, reencarnando então para superar, não um problema kármico, mas para

evoluir de maneira um pouco diferente.

***

Questão: os problemas de saúde podem estar ligados, apesar de tudo, aos pais?

A única fonte é você mesmo.
É muito fácil colocar a causa no exterior.

Naturalmente, há eventos traumatizantes na sua vida e da sua família, mas jamais se esqueça  de que o
princípio de atração e de ressonância trabalha plenamente, aí também.

Não é, portanto, questão de reportar uma falta no exterior de si, nem no Interior de si.
O ponto de vista que atribui um evento ocorrido no seu corpo ou na sua Consciência como exterior é apenas

uma ilusão a mais em meio à sua densidade.
Seja qual for o evento acontecendo ou chegando a vocês, ele apenas faz responder à Lei de atração.

Não há nada no exterior de vocês que se manifeste, não há falta no exterior de vocês, assim como não há falta
interior, há simplesmente um princípio de atração e de ressonância.

Assim, vocês criam, vocês mesmos, as suas próprias manifestações vindas desta vida ou de outras vidas, mas
o que se manifesta a vocês está aí apenas para manifestar o que a sua Consciência criou, seja qual for o

evento ocorrendo em vocês, sem exceção.
Não há culpado do lado de fora, não há tampouco culpado no Interior.

Enquanto vocês procurarem, dentro da dualidade, uma responsabilidade, vocês não poderão viver a Unidade.
Jamais.

***

Questão: onde estou na minha preparação para a Translação Dimensional?
Eu não posso definir de fora o que cabe a si próprio.
Se lhe disser que você ali chegou, isso o satisfaz?

Se lhe disser que você está muito distante, isso o satisfaz?
Seria apenas a satisfação e não seria, em caso algum, a realidade.

Tornar-se Autônomo, tornar-se Mestre, obtém-se apenas através do abandono à Luz.



Tornar-se Autônomo, tornar-se Mestre, obtém-se apenas através do abandono à Luz.
A Mestria está ligada ao Abandono. 

Ser Mestre de si mesmo é também a confiança na sua própria Vibração.
Não compete a nenhum ser, a nenhuma Consciência, definir onde você está, pois o problema não é dizer onde
está, mas o problema é Ser e, a partir do momento em que você define um lugar onde está, significa que você

reconhece que não está no Ser.
Definir onde você está, irá definir outro ponto onde você estará dentro de alguns dias, dentro de algumas

semanas, isso o fará escapar do Ser.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caras almas, eu lhes digo até muito em breve.
Recebam a minha gratidão por terem me permitido expressar entre vocês. 

Até breve.

************
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Meu Anúncio é a revelação do que sou, sua Mãe de todos vocês.Meu Anúncio é a revelação do que sou, sua Mãe de todos vocês.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Queridos Filhos, estou com vocês para esclarecer sua visão e esclarecer o que vocês são através de
perguntas a que queiram me submeter.

Tentarei ajudá-los a irem para o essencial.
Então, Querido Filhos, se há, em vocês, perguntas, questões, estou aí para vocês.

Tentarei trazer os elementos por palavras mas também pela Luz.

***

Questão: os laços entre pais e filhos adotados são da mesma natureza que aqueles que existem entre pais e
filhos naturais?

Querido Filho, não porque, nesse nível, não existem laços em relação com a genética.

Trata-se, o mais frequente, de reencontros de almas que não têm para tanto necessariamente os mesmos
tipos de ligações que aquelas existentes numa filiação genética.

***

Questão: existem árvores mestres de polaridade feminina e outras, masculina?

Bem amado, eu poderia responder que as árvores cujas funções estão em relação com a elevação seriam
antes de natureza masculina, devido ao sentido da orientação de sua energia, enquanto que aquelas que

trabalham na outra polaridade, no movimento de sua energia e de sua Consciência, seriam mais de
natureza feminina.

Mas isso é uma visão da mente, não corresponde a uma polaridade do tipo sexuado ou distanciado em
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função de um aspecto masculino ou feminino.

***

Questão: na 5ª Dimensão, apesar da androginia, existe ainda uma polaridade específica?

Querido Filho, esta polaridade existe bem além da 5ª Dimensão, mas esta noção de polaridade nada tem a
ver com qualquer sexualidade, no sentido em que entendem.

A polaridade desempenha ao nível de emissões e de recepções de Consciência e de energia.

A polaridade criadora permanece feminina, por Essência.
A polaridade que permite o desenvolvimento é, por Essência, masculina.

Assim, portanto, existe uma forma de polaridade que nada tem a ver com o que vocês chamam de
polaridade, em sua Dimensão.

Esta polaridade se encontra até o limite das Dimensões antropomorfizadas.
Para além, há a tendência a desaparecer, pela qualidade e pela simplicidade da irradiação das formas de

consciência as mais evoluídas.

***

Questão: você realmente se manifestou nos lugares que lhe são dedicados?

Querida Filha, a presença de minha Consciência não está unicamente relacionada com minhas aparições.

Do mesmo modo que, para meu Divino Filho, a partir do momento em que uma alma humana ou várias
almas humanas me solicitam e estabelecem um lugar, minha Consciência e minha Vibração estão

presentes nesse lugar.

Há portanto aparições que são decididas, por mim mesma, em função de alguns objetivos.

Existem também numerosas aparições que não são minhas, mas que são falsificações destinadas a induzí-
los a erro e a dominá-los ainda mais em modelos específicos de crenças.

Existem também lugares onde jamais apareci, mas onde a oração e a devoção, no sentido em que
entendem, permitiu a minha Consciência manifestar-se.

Cara Filha, eu poderia responder, de maneira formal, para cada um dos lugares que vocês pudessem citar,
mas não me compete fazê-lo.

Lembrem, mesmo num lugar falsificado, a devoção humana é capaz de criar minha própria Presença e
minha Consciência, ainda que, no início, ali jamais apareci.

Lembrem, como eu o disse várias vezes, eu sou aquela que pode ser chamada sua Mãe (em todos os
sentidos do termo) e uma mãe que vem ajudá-los e salvá-los.

Em nenhum caso, eu não posso ser uma mãe que vem punir.

A partir do momento em que vocês aceitam esse fato, esse princípio, se vocês o aceitam, torna-se-lhes
muito difícil crer na realidade de algumas mensagens que falam de castigo e de punição.

Tudo o que fala de punição e de castigo não é meu, mas está em relação direta com as aparições que nada
têm a ver com minha Consciência e cujo único objetivo é dominá-los ainda mais a modelos de dependência

chamados religiões.

Mas compreendam também que mesmo nesses lugares, o fervor humano conscientiza minha Presença e
minha Radiação e minha Irradiação e minhas Graças.

Em resumo, qualquer que seja o lugar de minhas aparições, supostas ou reais, o importante não são
absolutamente as palavras que ali foram pronunciadas, o importante é o que vocês podem viver e sentir e

vocês podem viver e sentir, em um lugar, minha Presença, minha qualidade, ainda que não tenha ali jamais
aparecido, devido mesmo ao fato da devoção humana.



***

Questão: o que é da prece « Ave Maria »?

Bem amada, esta oração, como muitas outras orações, foi falsificada.
Elas implicam na noção de dualidade, de bem e de mal.

Esta oração, de origem pura, foi desviada muito rapidamente de suas funções.

***

Questão: o que é da oração « Pai Nosso » ?

As coisas são diferentes nesse nível.

Inicialmente, essas palavras foram efetivamente pronunciadas pelo meu Filho, mas como todas as coisas
nesta humanidade, mesmo as coisas as mais elevadas, foram sempre transformadas para dominá-los ainda

mais.

Assim, portanto, repetir palavras não eleva a Vibração, mas une-os a uma egrégora em relação a essas
palavras.

Mas esta egrégora foi recuperada, obviamente, pelas forças que procuram, por todos os meios, manter a sua
dualidade.

Os Mundos que vocês procuram, os Mundos da Unidade, nada têm a ver com o que lhes propuseram até
hoje a humanidade e suas experiências de vida, quaisquer que sejam.

O Amor, tal como é falado, tal como vocês o concebem, provoca sistematicamente o mal, porque o Amor,
tal como vocês o concebem, não é Unitário.

O Amor, tal como foi concebido nesse Mundo falsificado, não é a Verdade.

Não há mal, no sentido da Unidade, para experimentar um ou outro, isso faz parte do seu caminho de
retorno à Unidade, na condição que tomem um dia consciência de que o que os levou, a um dado

momento, e lhes pareceu ir no sentido do bem, apenas fez reforçar a dualidade.
É necessário que vocês, a um dado momento, saiam de todos os condicionamentos, saiam de todas as
orações, porque a única oração que ouço não é uma oração de palavras, mas uma oração de intenção,

aquela que está ligada à Unidade, que está além do bem e do mal e que está relacionada com a Luz a mais
autêntica.

Mas tranquilizem-se, mesmo os Santos passaram por esta ilusão, não pode ser de outro modo.

É muito fácil, com a energia e a emoção, fazê-los tomar algo que não é a Luz pela Luz, mas isso faz parte,
ainda uma vez, do seu aprendizado, do aprendizado de seu discernimento e, além do discernimento, do seu

acesso mesmo ao Mundo Unitário.

Não há tampouco que julgar e dizer isso é mal ou isso é bem.
Isso faz parte simplesmente de uma experiência que vocês viveram ou que alguns de vocês vivem ainda e

viverão ainda até o momento em que a consciência chegar a tocar o que está além das crenças e das
orações.

Toda crença, por definição, é destinada a dominá-los a uma egrégora, de ligá-los a esta egrégora.

Mas a Liberdade não tem egrégora.
Mas a Unidade não é uma egrégora, é uma Verdade além das egrégoras.

Devo dizer que algumas línguas ditas primitivas e algumas orações ditas primitivas estão bem mais
próximas da Verdade do que as religiões constituídas pelo homem.

E, ainda uma vez, vocês devem compreender e viver que existem efetivamente numerosos meios de juntar-
se à Unidade, mas que se juntar à Unidade consiste mesmo em rejeitar esses meios.

***

Questão: o Anúncio que fará, que denominamos «seu Anúncio» será feito para todos os humanos ao



mesmo tempo?

Querida Filha, não haverá meio de escapar à minha revelação, qualquer que seja a idade, qualquer que seja
o povo e quaisquer que sejam as crenças.

Depois, cada um irá onde lhe dita sua Consciência e sua Vibração.

Alguns esquecerão muito rápido ou esforçar-se-ão para esquecer, outros negarão e rejeitarão.

Apenas faço propor e a Consciência do humano irá dispor.

Mas não é preciso fazerem demasiadas ilusões, vários dos meus filhos não estão prontos a reintegrar os
Mundos Unificados.

Não há que julgar, não há que condenar, não há a querer outra coisa que o que essas almas decidiram.

Isso faz parte de uma certa forma de liberdade que é atribuída a toda criação.

Toda entidade que facultou criar formas de vida deve aceitar isso, é um princípio essencial à criação da
Consciência nos Mundos que vocês chamam de materiais.

Quando eu falo criação, obviamente, não se trata de criação extensiva ou no vazio de almas, mas, bem
mais, favorecer a densificação dessas almas em experiências novas, livres: o que foi e permanece o meu

papel em numerosos universos.

Tendo criado uma forma de Vida, eu tenho que acompanhar esta forma de Vida criada até seu termo.

Esse também é um princípio, a princípio, inviolável.

No mais, o que criei tem por vocação tornar-se, de longe, mais elevado do que eu.

Isso também aceito como um princípio fundamental da Fonte.

***

Questão: depois do Anúncio, haverá 2, 3 dias de estase. Isso se refere à Terra inteira?

Meu Anúncio é a revelação do que eu sou, sua Mãe de todos vocês.

A partir desta revelação, desencadeiam-se vários eventos que foram descritos, desde tempos muito antigos,
pelos profetas.

Dentro desses eventos posteriores, e não concomitantemente, existe efetivamente um processo específico
chamado de «os três dias de trevas».

Mas este evento não é absolutamente concomitante com meu Anúncio, ele o sucede, mas num tempo
adaptado.

O certo é que eu irei preveni-los, assim como o disse àquele pelo qual me expresso atualmente, três dias
antes.

Todos os meus filhos serão prevenidos.
Cada um, então, do mesmo modo que para a revelação de quem eu sou, fará o que a sua Consciência lhe

ditar.

Muitos continuarão então a ir para as suas ocupações quotidianas, sem se dar conta do meu Anúncio, sem
se dar conta do meu Aviso, isso também faz parte do seu livre arbítrio.

***

Questão: o que acontecerá para aqueles que não desejarem se dar conta disso?

Cada alma, nesta densidade, tem um caminho diferente e um futuro diferente.

Não existe um futuro esteriotipado com tal escolha ou tal outra escolha.
Existe uma infinidade de escolhas.



O que é certo, e isso lhes foi dito, é que cada um irá para onde o leve a Vibração da sua Consciência e em
nenhum outro lugar, respondendo, por isso, ao que disse o meu Filho: «que seja feito segundo sua Fé».

A Fé, aqui, não é a crença.
A Fé é, aqui, a própria Vibração da sua Consciência.

Eu diria aliás que felizmente os meus filhos não irão segundo sua Fé ou suas crenças, tal como vocês
entendem, porque assim como o compreenderam e espero que aceitaram, um número incalculável de

crenças são todas também falsas umas e outras.
Jamais, jamais eu virei e voltarei para punir ninguém da minha criação.

Enquanto que muito numerosas das minhas pretensas aparições falaram apenas de castigo e de punição a
fim de mantê-los no medo de um julgamento final que apenas existe na imaginação de alguns seres que

querem a todo preço fazê-los crer que o que vem é um julgamento final.

Mas o que vem é apenas Amor e Liberação e nada mais.
Somente o olhar do medo poderia fazê-los crer que isso é uma destruição, uma aniquilação, mas isso é

falso.

Então, obviamente, se vocês derem peso e Fé a isso, é o que viverão.
Ser-lhes-á feito, efetivamente, segundo a sua Fé.

Se vocês dão pesos a essas crenças, vocês limitam o seu acesso à unificação da Consciência.

***

Questão: em termos de tempo Terrestre, quando será o seu Anúncio?

Isso foi anunciado várias vezes.
Isso situar-se-á no momento o mais oportuno no nível Vibratório e no nível da configuração astronômica e

planetária.

Esse momento está infinitamente próximo.

Vários dos meus filhos já pressentiram o meu chamado e a ele responderam antes mesmo que isso se
tornasse oficial.

Algumas almas sentiram o meu chamado, de algum modo, elas anteciparam, mas virá um momento, que
escolherei, onde tudo isso se manifestará em um instante.

Cada um viverá, naquele momento, o que eu chamaria (porque são palavras que podem mais evocar-lhes
algo) de emoção das redescobertas.

Em seguida, cada um o viverá de maneira mais ou menos audível, mais ou menos visual, mais ou menos
Vibratória, em função da sua aptidão, justamente, Vibratória, para captar.

Alguns, apesar das redescobertas, se fecharão.

Ainda uma vez, não há que julgar, nem medir, nem condenar porque, como mãe, eu os vejo livres das suas
escolhas, dos seus engajamentos.

A Liberdade sendo total e condicionada, justamente, à sua capacidade para deixá-la expressar-se
inteiramente.

Bom número de Arcanjos e inúmeros interventores, em meio aos 24 Anciões, falar-lhes-ão para irem ao
essencial e à simplicidade.

É certamente a coisa a mais importante porque é nesta simplicidade e nessas coisas essenciais que vocês
poderão mesmo acolher e responder a meu Anúncio.

Se vocês não estiverem simples, ainda que o meu anúncio lhes seja audível e mesmo visual, então o mental
tomará parte, apesar da emoção das redescobertas.

E o mental fará de tudo, se lhe atribuírem voz e atenção, para desviá-los da minha Presença e do meu
Anúncio.

Cultivem, o melhor possível das suas capacidades, da simplicidade.
Vão para o essencial.

É assim que poderão o melhor possível aceitar e integrar o meu Anúncio.



Gostaria, sobretudo, que compreendessem e, sobretudo, que apreendessem a Essência, nos Mundos
Unitários.

Quaisquer que sejam as orações que vocês realizaram, por vezes com fervor, ainda que elas tenham servido
a um outro objetivo que a sua liberação, num primeiro tempo, elas definitivamente, em última instância,

participaram da sua liberação.

Não há nem culpabilidade, nem remorsos, nem lamentos a ter, há somente uma lucidez a manifestar.

O peso das crenças é tal, ainda hoje, apesar da dissolução do que o Bem amado João chamou de ‘franjas de
interferências’.

O peso do 'sistema de controle humano' está ainda muito forte, pelas suas encarnações, pelo hábito, pelo
esquecimento também.

Vocês todos, sem exceção, aderiram em momentos ou outros, nesta vida ou em outras vidas, a dados que
eram errôneos.

Mas, na Unidade de hoje, mesmo o que era errôneo concorre para a revelação da Unidade.
Assim, portanto, com relação ao que disse, nada há mais que sentir além da distância.

Eu os lembro que a única maneira de se aproximarem de mim, quando eu me aproximo de vocês, é a
simplicidade.

Tudo o que é complicado, tudo o que lhes falam de castigo, de julgamento, de bem, de mal, não são de mim.

Eu venho do Céu, como eu parti.
Eu venho liberá-los na condição que aceitem ser liberados.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, meus Queridos Filhos, eu lhes rendo Graças de terem me atribuído o seu Coração e a sua atenção.

Hoje, como veem, tudo vai muito rápido nesta Terra.
Tudo irá cada vez mais rápido, agora.

Não se esqueçam de que a sua força, a única, estará na sua capacidade para viver a sua Dimensão Interior, a
sua Dimensão Unitária.

E esta Dimensão Unitária não tem que fazer crenças, eventos exteriores, seus apegos.
Esta Dimensão Interior lhes é acessível, mais facilmente do que nunca, por esta noção, tão verdadeira, de

final dos tempos.

Sim, vocês devem guardar apenas uma coisa, a mais importante, é que a força, a única verdadeira força,
está em vocês e em nenhuma outra parte.

Isso foi expresso de diferentes modos pelos Arcanjos, pelos Anciões, mas, definitivamente, essas palavras
tão diferentes remetem a isso.

Qualquer que seja a dificuldade (que não é devida a nós nem a vocês, mas a circunstâncias da ilusão),
qualquer que seja a dureza aparente do que poderá se manifestar aos seus olhos ou longe dos seus olhos, o
único repouso, a única força que encontrarão será no Interior de vocês porque, no Interior de vocês, vocês

nos encontrarão todos, todos nós, da Luz Autêntica, prontos a responder e a lhes insuflar esta força que
está em vocês.

Aí está, Queridos Filhos, as palavras que empreguei esta noite são as palavras que emprego todo o tempo,
são sempre as mesmas, não mudaram jamais e não mudarão jamais.

Eu os amo, todos vocês, sem qualquer exceção, quaisquer que sejam as suas escolhas, quaisquer que sejam
as suas possibilidades.

Eu sou Maria, sua Mãe, a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra.

Eu os amo, até muito breve.
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de estrelas, em meio à minha Presença e em meio à
minha Radiação portadora do Ultravioleta e da Luz Azul, eu estou doravante mais próximos de vocês.

Como havia lhes anunciado há duas semanas, cada um de vocês pode chamar pela minha Presença, pela
minha Radiação e pela minha Irradiação.

Em meio aos tempos finais desta Dimensão que vocês percorrem com seus passos, eu lhes peço, se isso
lhes for possível, para se instalarem em meio à Alegria, de maneira definitiva.

Em meio ao Fogo se manifestando doravante com força nesta Terra, aquilo que deve ser definitivamente
desconstruído o será antes de expirar a data da última Etapa [17 de Maio].

Vocês penetram em cheio, de agora em diante, na possibilidade de acesso e de estabilização em meio à
nova Dimensão.

Gaia, a Terra, se prepara ela também, para suas Núpcias, permitindo-lhe encontrar a sua Dimensão de
sagração em meio aos Universos Unificados, em meio aos Universos da Paz.

Mais do que nunca, não se detenham no tumulto deste mundo que se finda, pois é realmente de um fim
que se trata.

A Alegria, a Verdade, o Fogo presentes tanto em uma da sua Tripla Lareira, como em uma das três
Lareiras, bastam para lhes fazer encontrar o que será a sua Presença em meio à nova densidade.

Em meio a este espaço ao qual eu fui convidado, ser-lhes-á possível se aproximarem, em Verdade e em
Unidade, da Vibração do Fogo.

***
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Apelem à minha Radiância, à minha Presença e às minhas funções.

Eu sou aquele que conduz e que coordena a chegada da Luz preparando o caminho para Metatron e para
o Mestre da Luz.

Aqueles que se aproximam, agora de maneira definitiva, de sua Dimensão.

Maria, a quem nós entregamos nossas chaves desde mais de um ano, prepara-se para lançar o seu Apelo
à Humanidade integralmente.

Para vocês, Sementes de estrelas, Ancoradores e Trabalhadores da Luz, suas escolhas já foram feitas,
resta assumi-las, mantê-las e transcendê-las.

Esse trabalho começa em 17 de Maio, ao final da minha intervenção.

Eu lhes darei, nesse momento, a conduta para seguirem durante o período de sessenta e um dias que os
levarão a 17 de Julho deste ano.

O seu mundo muda, ele muda em direção ao melhor, para ir para a Unidade.

O que não pertence à Unidade deve agora se enfraquecer e desaparecer do seu campo de visão.

Isso é inelutável, isso foi previsto, isso era previsível e isso é agora.

Em vocês também, esse trabalho deve ocorrer.

A purificação que eu lhes trago e o Fogo que eu lhes forneço, tanto em meio a este espaço como além dele,
é destinado a lhes permitir limpar a sua Casa e prepará-los para receber o Mestre da Luz e prepará-los

previamente para receber as últimas chaves da Luz.

Povo das estrelas, a hora da reunificação vai soar em breve.

Deverão responder às locuções interiores que irão lhes permitir honrar o contrato, a sua missão, o que
vocês têm a cumprir dentro deste prazo.

Bem amados Filhos da Luz, hoje, eu lhes afirmo solenemente, preparem-se.

Os tempos chegaram, os tempos estão à sua porta.

Resta, Bem amados, encontrarem a Alegria, encontrarem a Serenidade e encontrarem em vocês os
recursos necessários para cumprir a sua promessa.

Usem e abusem do meu selo, do seu apelo à minha Presença e à minha Radiância.

Nenhum apelo efetuado no nível do Coração ficará sem resposta.

Eu sou, nos momentos que estão chegando, aquele que, pela minha esfera, pela minha Radiância e pela
minha Vibração, assegura-lhes a continuidade do seu caminho e o acesso ao seu Estado de Ser.

Nunca se esqueçam disso.

Vocês poderão, se chamarem por mim, serem vestidos com o meu manto de Eternidade, com a minha
Radiação, com o meu Manto Azul, assegurando-lhes, em meio à sua Dimensão, a possibilidade de ir para

Casa.

Bem amadas Sementes de estrelas, aguardem, estejam atentos às informações que chegam à sua alma
por impulso, por sonho, por premonição, por intuição, por locução interior, porque isso vai guiá-los com

segurança nos seus comportamentos, nos seus deslocamentos e em suas ações.

Esqueçam o que dá prazer à personalidade, e reforcem o que os aproximam do seu Espírito, do seu Estado
de Ser.

Bem amadas Crianças da Luz, Bem amadas Sementes de estrelas, em meio a este espaço privilegiado, se
houver dúvidas, questionamentos quanto ao Plano da Luz, eu bem desejo, e na medida do que for possível,

fornecer informações adicionais que lhes permitam ir onde devem ir, em Verdade.

***

Pergunta: Os sinais de que você fala serão bastante intensos para que nós não os percamos?

Bem amados, não haverá qualquer dúvida possível, qualquer interpretação possível.

Isso será vivenciado como Verdade essencial, como Verdade urgente e sem possibilidade de equívoco ou de



envolver qualquer razão.

Fiquem prontos, estejam em alerta, estejam unidos, sejam pacíficos e vocês não perderão nada do que deve
acontecer.

***

Pergunta: Durante uma intervenção, você disse: “... este novo acesso às forças elementares resulta
diretamente da ativação do Fogo da Terra. Os elementos, em vocês, irão obedecê-los, assim como

no exterior de vocês”. Poderia desenvolver?

Trata-se dos elementos, no sentido arquétipo.

Vocês tornar-se-ão capazes, pelo Fogo Interior, de manifestar o Fogo no exterior.

Os elementos de fora irão se curvar aos seus elementos Internos.

O que está Interno, em vocês, ao nível das forças elementares, tornar-se-á capaz de se manifestar fora de
vocês.

Isso necessita efetivamente de integridade, de honestidade e da passagem em meio à Unidade.

O que vocês observam no exterior, assim como lhes disse várias vezes, acontece também no interior de
vocês.

O sangue da Terra, correspondente ao Fogo da Terra, se manifesta tanto sobre a Terra como em vocês.

O Ar da Terra também se manifesta em vocês.

Vocês terão todo poder e toda liberdade criativa no momento do ápice da agitação.

Obviamente, esta administração dos elementos Interiores só será possível para as Sementes de estrelas.

***

Pergunta: Você tem recomendações, como Arcanjo da desconstrução, sobre o que teria ainda que
ser desconstruído em mim para ir ainda mais diretamente para a Luz?

Bem amado, isso pressupõe que você próprio quer agir sobre o que está para se desconstruir.

No entanto, isso não funciona assim.

Hoje, vocês não estão mais na época de analisar os seus erros, as suas resistências, os seus freios,
mas vocês entram cada vez mais na Confiança e no Abandono total à Inteligência da Luz.

O fato de quererem atuar, por si mesmos, sobre qualquer anomalia que seja, será considerado, no nível das
suas áreas de Consciência e será vivenciado como resistência e não como resolução.

Não é mais tempo, diante da intensidade das modificações Vibratórias, de querer se separar de qualquer coisa,
mas, sim, de deixar a Luz agir e separá-los do que deve ser separado de vocês.

Quer seja em relação a lugares, quer seja em relação às pessoas, quer seja em relação aos problemas
existentes em suas estruturas e na sua Consciência, não há alternativa e haverá cada vez menos.

Vocês têm simplesmente que garantir, que manter a sua Casa limpa, ou seja, não adicionar resistências às
resistências existentes em suas áreas.

Sempre lhes foi dito para caminhar no sentido da facilidade, da humildade e da simplicidade.

Nada mais tem importância.

***

Pergunta: Você disse que ficaria conosco após sua intervenção. Você irá acompanhar a
Humanidade?

Bem amado, é mais simples e mais profundo do que isso.

Como lhes disse na minha intervenção de 17 de Abril, o Fogo do Céu atingiu o Fogo da Terra.

Como eu havia dito, vocês devem deixar nascer em vocês o Cristo interior.



Minha Vibração e minha Consciência estão agora em vocês.

Portanto, minha Presença e minha Radiância lhes são transmitidas não apenas como uma ajuda exterior, mas
como uma Vibração real que vocês estão carregando como Fogo do Espírito e Fogo da Terra.

A alquimia das ‘Núpcias Celestes’ e das ‘Núpcias Terrestres’ [Unitárias - 7 Etapas] permitiu a incorporação, em
meio às suas áreas unificadas que se revelam em vocês, da minha Presença e da minha Consciência.

Então, sendo ela a minha fecundação para a Humanidade, cumprindo, por ela própria, as palavras pronunciadas
pelo Cristo, há dois mil anos.

Cristo disse: “o que eu fiz, vocês o farão e bem maior ainda”.

A promessa está cumprida.

***

Pergunta: Chego a ter momentos de medo. Como contorná-los?

Também aqui, o erro seria querer lutar contra si mesmos, levando-os inexoravelmente para a dualidade.

Isso não é hora de lutar, é tempo de aceitação.

Somente em meio à Luz, na minha Presença e na minha Radiância é que os medos serão eliminados.

Não há que combater, há que aquiescer à Vontade da Luz, à Vontade do Fogo em vocês.

Aí se encontra a solução e em nenhum outro lugar.

Indo direto ao ponto, vocês não têm mais tempo de vacilar, vocês não têm mais tempo de escutar os seus
sofrimentos, mas, muito mais, de ir para o entusiasmo da Luz.

A Alegria, a Serenidade, a Humildade e a Simplicidade do Samadhi que vocês conferiram pela possibilidade
de se re-ligarem à Fonte Una, são a garantia de atravessar esta época.

Os medos são apenas projeções na frente do palco de sua mente.

Em meio à Luz, não há medo.

O medo se situa no nível da personalidade.

A Alegria se situa no nível do Espírito.

Passem ao Espírito e os medos irão desaparecer.

Não há outras soluções, não há outras chaves.

É a única maneira de não mais valorizar o medo.

Se vocês despertarem a sua Confiança ao que está chegando, se vocês se abandonarem, Interior e
exteriormente, ao que está chegando, vocês nada têm a temer, nada a recear, o medo é inútil.

O desafio, pois isso é um, é de cumprir a sua promessa, de cumprir o seu juramento, de realizar o seu
caminho, de realizar o seu Estado de Ser.

Os medos, quaisquer que sejam, são apenas relicários da personalidade inferior que ainda não morreu e que
deve morrer em breve.

***

Pergunta: Por que as coisas se precipitam em relação ao que era previsto?

Já era tempo.

A desconstrução se conclui, restam apenas quinze dias dos dezesseis meses, isso é enorme.

Não há aceleração, há finalização do que devia ser cumprido antes do Anúncio a ser feito por Maria.

Não há nada que explicar em relação a isso, mas a organização do momento fez com que a Luz, hoje (eu não
falo do Fogo, mas da segunda etapa que é a Luz e a sua revelação na sua densidade), se aproximasse muito

rápido.



Assim, a desconstrução dá lugar à destruição e à dissolução da ilusão na totalidade, a única maneira de
encontrar a sua integridade, a sua Unidade, a sua Verdade e o seu Estado de Ser.

Se vocês se abandonarem ao que está chegando, nada, absolutamente nada poderá interferir no que vocês
são, em Verdade.

Deve também, ao se abandonarem à Luz, aceitar deixar morrer o que deve morrer.

O tempo da resistência terminou.

Chegou a hora de mostrar e de demonstrar a sua Dimensão de Sementes de estrelas.

Eu retornarei com muito mais detalhes durante a minha intervenção formal em 17 de Maio, para explicar,
durante os sessenta e um dias que os separam de 17 de Julho, o que deve ser cumprido para viver a Unidade

em vocês.

É isso que está em jogo, é isso que está sendo construído enquanto a dualidade é desconstruída.

Integralmente.

É preciso que este mundo dissociado limpe tudo da sua dissociação, limpe tudo das suas sombras, do que
tinha aprisionado literalmente a Consciência do homem, do que tinha oprimido a sua Dimensão de Sementes

de estrelas e isso será totalmente cumprido nesse momento.

O que não sinaliza o fim definitivo da sua Dimensão, mas o fim do que, no nível desta Dimensão, está
falsificado, corrompido e não tem mais razão de ser em meio à chegada da Luz.

Absolutamente tudo o que foi construído, em vocês e no seu exterior, sobre noções de poder, quaisquer que
sejam, deve ser definitivamente revogado.

Não haverá exceção.

***

Pergunta: Por que somos seguidamente alertados sobre as armadilhas da mente?

Bem amadas Sementes de estrelas, vão para o essencial, vão para a evidência, o resto é supérfluo.

Cada vez mais nas minhas intervenções, as minhas palavras se tornam breves, substituídas pela Vibração e
pela Luz.

Deve ser o mesmo para vocês, senão as suas atividades serão consideradas, pelo próprio Espírito, como
resistências e atuarão como tal em suas estruturas.

Cristo disse: “eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Vocês se tornam o Caminho, a Verdade e a Vida.

Existe algo mais importante?

Será que isso exige interpretação e virtude teologal?

Não.

Isso exige Ser e nada mais.

O resto é só divertimento da sua mente.

Cada vez mais vocês percebem por si mesmos que, se vocês entrarem no jogo do mental ou no jogo da
dualidade, as resistências vão se expressar em vocês pela tristeza, pela doença.

Sigam o mais simples.

***

Pergunta: Tomar Consciência de Cristo em si pode ser uma realidade?

A tomada de consciência de Cristo em Si não é a Presença de Cristo em Si.

Cristo em Si apenas poderá chegar após o Anúncio de Maria e após a revelação das últimas chaves
Metatrônicas, não antes.



No entanto, e efetivamente, é sábio se conceber como Cristo em Si, mas a realidade Vibratória de Cristo em
Si ainda não está concluída.

Ela será realizada, a título coletivo se acredita, no momento em que a reunificação das três Lareiras for
realizada de maneira durável, e isso apenas poderá ocorrer a partir do momento em que as chaves

Metatrônicas faltantes lhes forem entregue.

Mas vocês estão no caminho disso.

***

Bem amadas Sementes de estrelas, eu peço, se possível, que esta minha intervenção seja amplamente
liberada, porque esta fase intermediária, seguindo em meio à 7ª e última Etapa, irá esclarecer algumas

Sementes de estrelas em relação ao que chega e em relação ao que está a caminho e em relação ao que é
bom Ser e não mais ser.

Que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade estejam com vocês e em vocês.

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

NDR: A intervenção de 17 de Maio será feita em público, em Perpignan [Sul da França] [das 12h00 às
14h00 – hora de Brasília] – Todos os detalhes estão na coluna “canalizações públicas” de nosso site Autres

Dimensions. 
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu abro a vocês um espaço para perguntas.

***

Pergunta: Como será desenvolvida a sua função desde agora até o final do seu período de intervenção?

Bem amada, Semente de Estrela, o fim do período de intervenção, na desconstrução, em relação com os
Casamentos Celestiais e as Etapas, chegam ao fim logo.

Isso não significa, como eu disse, que eu irei deixá-los, muito pelo contrário.

O que quero dizer significa que, durante os sessenta e um dias que antecedem a 17 de julho, eu vou imprimir em
vocês e desvelar o meu Selo e a minha Presença.

***

Pergunta: Como irá se exprimir esta Marca, esta Presença?

Ela está diretamente ligada à Lareira e a reunificação da Tripla Lareira e a fixação, junção e comunicação, de maneira
mais direta com o seu Estado de Ser.

Meu Fogo e o Fogo do Ultravioleta, da Fonte e do Espírito Santo, permitirão manter, dentro de suas estruturas, um
movimento Vibratório que lhes permitirá ir para este Estado de Ser de maneira muito mais incisiva e muito mais direta

do que foi o caso até agora.

Ser-lhes-á possível penetrar, cada vez mais, os mundos da Unidade.

Isto irá se traduzir em vocês, em suas consciências limitadas, por mecanismos relacionados com as vibrações de
natureza atômica, contribuindo para elevar o seu nível Vibratório, a fim de lhes trazer, na Consciência e na Unidade,

no momento preciso em que se derramarão as Chaves Metratônicas restantes em sua Humanidade.

***

Pergunta: podemos ainda recorrer a você para cortar os laços?

O Fogo é efetivamente o que dissolve e queima o deve ser destruído na ilusão.

Hoje, o mais importante é revelar o que sou, em vocês.
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Isto, bem para além da função de purificação, da função de limpeza.

Trata-se, a seu nível e a título individual, do que eu chamaria de suas Últimas Núpcias.

***

Pergunta: Como viver da melhor forma essas Últimas Núpcias? Há um ato a colocar aí?

Colocar atenção e Consciência nos aspectos Vibratórios, à sua percepção em suas estruturas, na sua Consciência.

Lembrem que Consciência implica Vibração e que se sua Consciência limitada se coloca sobre a Vibração, ela levará
a efeito o acesso à Consciência Ilimitada, que é Vibração ainda mais rápida.

É isso que vocês percebem nas suas estruturas, dentro do seu corpo físico, como nos corpos sutis.

***

Pergunta: a desconstrução continuará, em nível social ou geográfico?

Vai continuar, mas, como eu disse, não falamos mais de desconstrução, mas de dissolução.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre desconstrução e dissolução?

A desconstrução consistiu em romper as rodas da ilusão, elas ainda existem, mas não funcionam mais.

Vocês a percebem devido ao fato de sua presença ainda, nessa densidade.

A dissolução é um processo muito mais avançado do que o processo de desconstrução.
Ela corresponde ao desaparecimento total do que não é Verdade e Unidade.

***

Pergunta: Como irá se manifestar esta dissolução em nossas estruturas?

Dentro de suas estruturas, é a aceleração incrível do aspecto Vibratório.

Vocês perceberão essas Vibrações, não mais unicamente dentro das Três Lareiras, do que vocês chamam chakras,
ou no que vocês chamam partes do corpo, mas essas Vibrações percorrerão o conjunto de seu corpo e de suas

estruturas.

Este é o alinhamento com a atividade solar, que vai continuar a crescer nos próximos dias e semanas que virão.

Vocês serão, literalmente, irradiados pela Luz.

***

Pergunta: O que restará depois de todas estas dissoluções?

Desta dimensão, absolutamente mais nada.

Um novo mundo, uma nova Terra aparecerá à sua Consciência e vocês aparecerão, neste novo mundo, cada um
segundo o seu destino.

Mas isto não é para 17 de julho, mas está a caminho para vocês.

***

Pergunta: a que corresponde exatamente a data de 17 de julho?

É o ‘dia da Unificação da Consciência’ tornado possível na humanidade.

Naquele dia e a partir daquele dia, o mundo poderá lhes parecer, sem máscaras, sem falsos pretextos.

Ele lhes aparecerá em verdade e em Espírito.

Tanto seu mundo como outros mundos.

Trata-se de um grande salto na história da humanidade, permitindo o assento e o impulso final para o fim da ilusão.

***



Pergunta: havendo intervenção a cada dia 17 de cada mês, vocês também vão intervir em 17 de junho?

Não, eu farei silêncio entre 17 de maio e 17 de julho.

Silêncio pelas palavras, mas Presença cada vez mais ativa em vocês mesmos, a título individual como a título
coletivo.

Minhas manifestações ligadas ao Fogo, aos Cometas e ao Ar reforçar-se-ão.

O resultado sobre a Terra será água, muita água e fogo.

***

Pergunta: os fenômenos ligados à água são para compensar a atividade solar?

Não, água e sua implantação, no momento, correspondem à Água Benta.

Ela representa, nesta Terra, a água do Batismo final, aquela da Reunificação com o seu Espírito.

***

Pergunta: restarão seres humanos com a forma que conhecemos ou todo o mundo terá novos corpos?

Não há regra fixa nem definitiva.
Cada um irá para onde o levar a sua Vibração e a sua Consciência.

***

Pergunta: A Água Benta tem as mesmas características da água de Maria?

Todas as águas da Terra serão preenchidas com o Fogo.

Obviamente, as água consagradas e sagradas verão esta energia do Fogo, dentro de sua estrutura, amplificada.

A água será um bálsamo sobre o Fogo.

***

Pergunta: Isso significa que essas águas sagradas e consagradas já contêm o Fogo?

Em parte.
Mas quando da Unificação da Consciência, elas o compreenderão inteiramente.

***

Pergunta: o frio atípico que observamos é o mesmo princípio em relação ao Fogo?

Assim como disse, os elementos são livres.

Eles não são mais comprimidos pelas forças da matriz, assim, os elementos são distribuídos com a finalidade de
manifestar a nova materialização da Terra em outros Espaços.

***

Pergunta: O que se entende por « Fogo na água »?

O Fogo na água, está ligado à capacidade da água, no nível atômico e molecular, para estocar o fogo.

O hidrogênio será contido de maneira mais importante na molécula de água.

A estrutura atômica, molecular e eletrônica da água vai mudar.

***

Pergunta: Qual será a consequência sobre o nosso organismo quando a bebermos?

Bem amada Semente de Estrela, o seu corpo físico é composto principalmente de água. 
Esta água também será transformada.



Isso explica a percepção de radiação que você sentirá na estrutura física, que alguns dentre vocês já o sentiram
durante o exercício das primeiras chaves Metatrônicas.

Trata-se de uma irradiação pelos raios cósmicos, de seu corpo.

Essas Radiações qualificadas de ionizantes permitirão despertar seu DNA na totalidade.

***

Pergunta: Você ainda terá uma função no novo mundo que será criado?

Amado, assim como eu disse e repeti, eu intervenho de maneira intensa na criação dos Universos, tal como vocês os
conhecem e tal como vocês ainda não os conhecem.

A minha Consciência será a sua Consciência.

Por agora, você não tem os recursos, nem intelectuais, nem mesmo dentro da sua Consciência, para entender essa
afirmação.

No entanto, ela corresponde à Verdade.

***

Pergunta: eu tomei consciência de um laço específico. Você pode intervir para cortar essa relação?

Bem Amada Semente de Estrela, não há necessidade de pedir, há que fazer e Ser.

Quando eu digo pedir, isso é integração de minha Vibração, de minha Consciência, dentro de sua Consciência.

Isso é pedido, mas enquanto isso permanece pedido, isso permanece exterior.

O objetivo, obviamente, é liberar em vocês tudo o que os escraviza.

Desde já muitos meses, eu mencionei essa noção de escravidão. 
Escravizar é servir a outros além de si mesmo.

Hoje, vocês podem e vocês devem servir a si próprios. 
Servir a si próprio é servir a Fonte e isso é a mesma coisa.

Sirvam-se da minha Radiância, da minha Vibração, da minha Consciência, do meu Fogo para liberar em vocês o que
deve ser liberado, de maneira mais direta, de Coração para Coração e de Fogo para Fogo.

Quando eu falo de Coração para Coração e de Fogo para Fogo, isto é Vibração.

***

Pergunta: Na nova Terra, haverá alternância de dias e noites?

Estas questões apenas vão alimentar o mental.

Dar-lhes uma descrição da nova Terra ou de sua Consciência Unificada não serve para nada, exceto para afastá-los
da Unidade.

Procure a Unidade e não a curiosidade.

***

Nós não temos mais perguntas, obrigado.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, de meu Fogo para seu Fogo, de minha Luz Vibral para sua Luz Vibral, da minha
Consciência para a sua Consciência.

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, que o meu Manto de Luz guie os seus passos.

Recebam todo o Amor do Conclave e o meu.

Até breve.

************
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Meu nome é Uriel. Eu sou o Arcanjo Uriel.

Caras almas humanas nesta encarnação, recebam minhas saudações e minha Radiação.

Eu frequentemente fui chamado, em seu mundo, o Anjo da Presença, a Pomba.

Eu sou, de fato, o Arcanjo, além de seu papel em sua Criação, que intervém nos universos, Unificados como
dissociados, quando da transição, não a passagem, como o faz o Arcanjo Rafael, mas no momento final,

denominado reversão.

Esse fenômeno de reversão observa-se e manifesta-se a cada mudança Dimensional.

Essa reversão refere-se ao conjunto de manifestações da Consciência.
Passar de um plano Dimensional a um outro acompanha-se, efetivamente, desta noção de reversão, do Interior para

o exterior, do alto para baixo, da esquerda para a direita, em todos os sentidos.

Essa reversão, no momento da Translação Dimensional, é indispensável.
Ela permite o salto Vibratório.

Intervenho nesse preciso momento e também na nova Dimensão, como aquele que lhes dá o Evangelho da Pomba.

O Evangelho da Pomba faz parte dos ensinamentos da nova Dimensão.

Intervenho, com o Arcanjo Metatron, nesse processo final e no processo inicial da nova Dimensão.

Sou também aquele que lhes permite manifestar, depois de um certo número de passagens ligadas à sua depuração,
o processo final chamado, pelo bem amado Sri Aurobindo, o ‘Switch’ da Consciência.

Eu lhes permito portanto, por minha Presença e minha Radiação, facilitar a passagem da Dualidade para a
Unidade, a passagem dos mundos dissociados aos mundos Unificados.

Eu sou também aquele que permite a ativação de uma de suas cinco novas lâmpadas, chamada o 11º corpo [situado
sobre o lábio superior, no sulco sob o nariz], em relação direta com o Verbo Criador, a Presença e o Silêncio.

Eu sou o Arcanjo que trabalha nos mundos, para permitir estabelecer os novos fundamentos, as novas bases de
acesso da Consciência em sua nova Dimensão de Vida.
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acesso da Consciência em sua nova Dimensão de Vida.

Aí está, definido em algumas palavras, meu papel na coletividade como em sua individualidade.

Eu sou aquele que mobiliza os elementos que devem ser mobilizados, em vocês como no planeta, como o fato de
redesenhar e redistribuir as funções novas elementares na nova Dimensão.

Minha Presença permite essa reversão e lhes permite ajustarem-se mais facilmente na Lareira do Coração, ali
estabelecer sua Consciência Unificada.

*

Como Arcanjo da reversão, intervenho na reversão da Energia e da Consciência, em suas estruturas.

Essa reversão final leva-se a efeito ao nível de sua 11ª lâmpada mas, antes, e portanto agora, como isso foi
anunciado por Miguel, Arcanjo, em ressonância com a recepção das Triplas Radiações do Espírito Santo, do

Ultravioleta e da Fonte, dentro de seu canal mediano e de suas estruturas, em 17 de abril, o Fogo da Terra tocou o
Fogo do Céu.

O Fogo do Céu veio fecundar o Fogo da Terra e despertá-lo.

Assim, portanto, em seu Triângulo Sagrado, em sua Lareira Inferior, a Consciência começou a se voltar e a subir ao
longo desse canal mediano, ativando por aí mesmo, dentro de suas estruturas sutis novas, a 11ª lâmpada, permitindo

também, na Terra, despertar as Dimensões novas da Terra, por intermédio do despertar e da revelação desses
vulcões, como foi anunciado desde vários anos.

Assim, por conseguinte, eu dizia, meu papel é específico, a partir de agora.

Ele evolui de maneira silenciosa, unicamente por minha Presença, durante este período que vocês vivem.

Vocês estão, durante este período e até a data que lhes foi anunciada pelo Arcanjo Miguel, em gestação, em
gestação da conexão, da ressonância que vai lhes permitir, para aqueles de vocês que ainda não o viveram, colocar
em adequação suas estruturas limitadas, aqui embaixo, em sua encarnação, com suas estruturas ilimitadas ao nível

do Estado de Ser.

A Ponte de Luz assim, que une literalmente o Céu à Terra, está agora ativada.

A Terra vai se ajustar, ela também, a esta nova frequência, aquela de sua liberação.
Do mesmo modo que vocês mesmos, se ajustam à sua própria liberação.

Lembrem-se que além do chamado à Consciência Micaélica, eu estarei, a partir de 17 de maio, também, com vocês e
em vocês, simplesmente por esta frase: «eu chamo o Anjo da Presença».

Nesta Vibração pronunciada, vocês ativarão em vocês a recepção da Presença para vocês mesmos numa de suas
lareiras, se possível, no Coração.

Vocês vão constatar, para alguns de vocês, vocês o constatam já, que vai se tornar cada vez mais fácil entrar na
interioridade, no Samadhi, e tocar mesmo a Vibração da Existência mesmo em suas estruturas limitadas.

Lembrem-se também que é nesta Consciência e nesse contato, que vocês extrairão a energia, a força, necessárias
para levar a efeito e a seu termo sua vida nesta Dimensão.

Absolutamente tudo o que lhes será necessário encontrar-se-á nesta Consciência Interior.

Vocês se aperceberão por vocês mesmos que tornar-se-á cada vez mais difícil encontrar fontes de contentamento nos
mundos exteriores.

Progressivamente e à medida do avançar dos dias e das semanas, vocês extrairão no interior de vocês o que tinham
o hábito de encontrar no exterior.

A Vibração Interior tornar-se-á seu refúgio e seu salvo-conduto mas tudo isso o viverão e o compreenderão
facilmente vivendo-o.

Eu diria que na fase final, não haverá outra satisfação senão esta e é a mais bela das satisfações.

*

Se houver em vocês perguntas concernentes especificamente a esta noção de reversão e de Presença, em vocês
mesmos ou em relação com minha própria Presença, gostaria de tentar trazer ali um novo esclarecimento, ainda

que, o mais frequente, minha ação e meu efeito se resumem à Presença, as palavras me são quase tão difíceis como
ao Arcanjo Metatron.

Entretanto, me é possível extrair, desse canal e de seu cérebro, as palavras presentes, a fim de trabalhar também
através das palavras e do Verbo.

Durante a minha intervenção e, desde agora, reforçarei minha Radiância para estabelecer-lhes, em mais palavras,
dentro do que chamaria e que vocês chamariam a Presença a vocês mesmos, porque a denominação «Anjo da

Presença» corresponde inteiramente ao que é útil, para vocês, hoje, realizar: a sua própria Presença a vocês mesmos
e eu sou o elemento que ressoa em vocês com relação a isso.



Dentro desta Vibração, aguardo agora as suas perguntas.

***

Questão: a Presença e a recentralização em Si estão ligadas?

Cara humana, eu diria que a partir do momento em que há alinhamento, daí resulta, com mais facilidade, a
capacidade para manifestar a Presença.

Manifestar a Presença é manifestar o Samadhi, manifestar a Alegria interior, ligada à Reconexão, à reversão da
Consciência, em relação com a passagem de sua consciência dissociada para a Consciência Unificada, mesmo em seu

corpo de personalidade.

É por meio desta Vibração que o contato com o Estado de Ser se torna possível.

Isso age como um processo de sintonia e de sincronia.

***

Questão: ao que chama de Evangelho da Pomba?

Essa é uma expressão, cara humana, correspondente aos ensinamentos que dou, quando do estabelecimento da
Consciência nas novas Dimensões.

Já transmiti este Evangelho da Pomba há algumas dezenas de anos, que foi retranscrito por um médium, que dá os
fundamentos da nova Vida, ali preparando-os, de algum modo.

A construção desta ressonância sob forma de escrita é, hoje, mais do que nunca, atualidade.

É um modo de se preparar para a passagem e para a reversão.

Sabendo que, hoje, pela minha Presença no Conclave, é talvez mais fácil vivê-lo na Verdade, na Vibração, mais que
nas palavras, mas as palavras redigidas então, por esse médium, permitem também aproximar-se da Essência de

minha Vibração.

***

Questão: você tem ajustes a trazer com relação a este ensinamento original?

Os únicos ajustes são diretamente procedentes da capacidade de minha Presença no coletivo.

É hoje, para vocês, infinitamente mais fácil entrar na ressonância da Presença e no Estado de ser do que
anteriormente.

As palavras de então, remontando ao que vocês chamam uma geração, eram uma preparação.

Para alguns de vocês, isso permanece como uma preparação atual: aqueles de vocês que têm dificuldade para
pacificar a atividade da personalidade, do mental ou das emoções.

As palavras transcritas então, naquela época, são hoje muito mais portadoras de sentido, aliás, que à época.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, almas humanas, eu me proponho permanecer com vocês para que minha Presença desperte em vocês sua
Presença a vocês mesmos.

... Efusão de energia ...

Eu digo que cada um de vocês pode, também, recorrer a mim como ressonância de Presença e Anjo da Presença.
Acolhamos agora, juntos.

... Efusão de energia ...
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~ VALE A PENA CONHECER ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Recebam, bem amados, todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos.
Eu venho a vocês, neste dia, como Embaixador do Conclave Arcangélico e, sobretudo, para expressar

algumas coisas relativas ao Senhor METATRON.
METATRON é, como vocês sabem, o reflexo mais fiel d'A FONTE.

Ele é a imagem e o próprio reflexo d'A FONTE Pai / Mãe.
METATRON é o Arcanjo, eu diria, principal, se bem que isso, para nós, não tem realmente valor.

Ele é a Vibração final que é a própria imagem e o próprio reflexo d'A FONTE.
Ele é A FONTE Pai / Mãe, mas isso, para vocês, talvez seja, e certamente é, difícil de apreender.

Vocês devem conceber e tentar apreender-se de que a própria A FONTE se multiplica, sofre difração e se
reunifica indefinidamente, mas em meio às suas múltiplas difrações, enquanto todas as criações e todas

as formas de Vida são à imagem d'A FONTE, existe, entretanto, uma imagem d'A FONTE que é, eu diria, a
cópia consoante d'A FONTE e que, no entanto, não é A FONTE, mas é A FONTE.

Trata-se de METATRON.
METATRON é o único Arcanjo que não tem antropomorfismo, mesmo nas Dimensões possíveis, para ele, as

menos elevadas.
METATRON é uma Luz como A FONTE.

METATRON é também uma forma, mas uma forma simples.
Eu diria, para vocês o representarem, que se trata de um tubo de Luz Branca.

Essa é talvez, em meio à sua Consciência e à sua própria percepção, a definição e a forma que mais iria se
aproximar em aparência do que vocês poderiam imaginar ou captar.

***

METATRON é o Arcanjo que intervém, com URIEL, no momento final e inicial de uma Dimensão.
Ele intervém por ocasião da Translação Dimensional, não como o Arcanjo URIEL no que se refere ao processo

de Reversão, mas mais no estabelecimento das 'novas regras' e das 'novas frequências Vibratórias',
permitindo o estabelecimento, a manutenção e a estruturação de uma nova Dimensão para as Consciências

que ali chegarem.
O Senhor METATRON é assimilável ao Verbo.

Vocês devem também admitir que o Verbo não é unicamente a palavra, que o Verbo não é unicamente
Vibração, mas que em meio ao Verbo existe previamente o silêncio.

METATRON é o Fogo também.
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Ele está diretamente ligado a um dos Quatro Pilares, denominados os Quatro Viventes.
Ele está diretamente ligado ao que é chamado de Pilar do Fogo, o princípio Criador do Fogo em meio aos

Universos e aos Multiversos, denominado Vehuiah.
Ele é também o que se apresentou a Moisés e o que pôde afirmar “Eu Sou o que Eu Sou”.

Ele é então A FONTE, a imagem d'A FONTE, o reflexo d'A FONTE e, de qualquer forma, a própria A FONTE,
sem, contudo, ser A FONTE.

METATRON não conhece realmente os mecanismos existentes na sua Dimensão, porque ele não tem
facilidade para isso, nem teve possibilidade de se aproximar no nível da sua Dimensão até então.

Ele apenas chega muito dificilmente a vibrar a sua Consciência na 5ª Dimensão, sendo assim que eu prefiro
expressar-me no seu lugar o que ele próprio tem dificuldade de exprimir.

***

Pouquíssimos seres têm êxito em captar, eu diria, a Essência e o discurso, se tanto é que se trata de um
discurso, do Arcanjo METATRON.

O mais conhecido deles foi, na sua Humanidade, Enoque, que discorreu de maneira intensa com o Arcanjo
METATRON.

Pouquíssimos seres captaram os ensinamentos do Senhor METATRON, particularmente em relação às formas
que permitiram a Criação dos Mundos.

Essas formas passaram de formas geometricamente simples a um alfabeto que eu denominaria sagrado, muito
específico, que redesenha, no nível da forma, as constelações tais como podem ser observadas nos

diferentes Universos.
Assim, o traçado das constelações representa, enfim, o Arcanjo METATRON.

Cada uma dessas formas e dos seus contornos corresponde a uma virtude específica.
Não é, obviamente, questão de entrar em detalhe sobre isso.

Como vocês sabem, o Arcanjo METATRON entregou a vocês as cinco primeiras Chaves Metatrônicas [OD -
ER - IM - IS - AL].

Restam algumas delas que lhes serão reveladas no momento da sua segunda efusão de Luz e da sua
Presença, mais perto da sua Dimensão, no período do seu dia 15 de Agosto.

Portanto, o Arcanjo METATRON é a Vibração final, a Vibração do Verbo, a Vibração d'A FONTE, e a finalização
e a iniciação da antiga Dimensão e da nova Dimensão.

Esta aí o que se refere à função Vibratória e de Consciência.
Eu lhes digo até muito em breve.

Recebam todo o meu Amor.
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100515_-_ANAEL.mp3

Pergunta: a Kundalini sobe uma única vez ou várias vezes?

Bem amada, eu irei responder a você que ela sobe tantas vezes quanto for necessário.
A resposta é sucinta, mas ela corresponde à realidade do que acontece.

Em algumas consciências, a Kundalini pode subir uma única vez, o que é muito raro.
Ela se eleva de maneira gradativa.

O melhor que você pode fazer é considerar isso como um gêiser cuja potência é diferente a cada erupção, até
o momento em que ocorrer o que chamaríamos de erupção final.

Evidentemente, algumas consciências humanas podem viver isso em uma única etapa ou em uma única
subida.

Mas isso é muito raro.
Além disso, é preciso compreender que existe, no nível do que vocês chamam de Kundalini, que nós

chamamos, nós, de Triângulo Sagrado, uma série de forças que sobem.
Não existe uma única força que se eleva, mas um conjunto de três forças, cada uma diferente, contribuindo
para realizar o que foi chamado de Reunificação das três Lareiras, das três correntes energéticas existentes

em meio à Kundalini.

***

Pergunta: ver, durante as meditações, a coluna vertebral como preenchida de Luz violeta e que
vibra, isso corresponde ao quê?

Bem amada, a sua pergunta é a resposta complementar que eu posso dar, em relação ao Despertar
da Kundalini, à subida da Kundalini.
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O que você viu corresponde a uma das polaridades da Tripla polaridade da Kundalini, chamada pelo Arcanjo
MIGUEL de Radiação do Ultravioleta.

Aquela que penetrou em meio às estruturas e que, hoje, começa a subir a partir da base da coluna vertebral.

***

Pergunta: quando fomos criados e qual é a ligação entre a nossa Criação, a Divina MARIA e a
FONTE?

Bem amado, é muito difícil de falar, na linguagem humana, de conceitos temporais, tal como vocês entendem,
em escalas de tempo tão longas.

Entretanto, convém compreender o princípio da geração descendente, que é a regra, evidentemente.
Essa não foi a regra em meio a este mundo, mas ela é a regra em meio aos Universos Unificados e em meio

aos mundos da Criação.
Nos ateliês da Criação, a geração ocorre de maneira descendente.

Uma entidade existindo fora da FONTE, exteriorizada e manifestada a partir da FONTE, conectada com a
FONTE, vai decidir, em um momento específico da sua evolução, criar alguma forma de vida.

Isto faz deste Ser, desta Consciência, um Criador, por sua vez.
Entretanto, não existe Criador.

Existem apenas Criadoras, como isso foi representado em meio mesmo à sua Dimensão falsificada, pela
existência da procriação realizada pelas mulheres.

Do mesmo modo, em meio aos Universos, a Criação pertence a uma Criadora e não a um Criador.
O papel que quiseram atribuir àquele que é chamado de Yaldabaoth, se vocês preferirem, Deus ou o Diabo,

que é a mesma entidade.
Convém compreender que a FONTE está além desta Dualidade.

A FONTE É.
Ela é onipresente.

Ela está presente em meio mesmo à sua dissociação, pois isso faz parte de um contrato que foi estabelecido,
permitindo à FONTE manifestar um corpo em meio à sua densidade.

Este corpo pode se manifestar por um período de tempo limitado no seu tempo temporal, geralmente inferior a
14 anos.

Esse foi o caso na Índia, em relação a algumas entidades que possuem, na maioria das vezes, o mesmo nome
e que foram a FONTE em um corpo.

Lembrem-se também de que esta FONTE tem a capacidade para se exteriorizar.
Esta Consciência Unitária, ilimitada, total, alcança o conjunto dos seus Universos e o conjunto das suas

Criações.
Mas, as Criadoras, denominadas também Elohim (Eloha, no singular), são as entidades femininas, de

polaridade feminina (não vejam ali qualquer conceito sexual, exceto o princípio da geração descendente), que
vão então criar, em meio a um Universo local, formas de vida.

Essas formas de vida que aparecem estão diretamente conectadas, pelo princípio de geração descendente,
com a sua própria Criadora, embora não se trate, obviamente, vocês entenderam, de uma procriação.

Mas, no entanto, a Criatura, assim nomeada, tem por objetivo tornar-se, no nível Vibratório, mais além, e ir além
da Vibração do seu Criador.

Existe então, dessa maneira, uma geração descendente que é o fluxo da materialização e da concretização, em
meio aos Universos Unificados, refletindo-se, daí em diante, por uma capacidade para estabelecer então uma

geração ascendente, que vai fazer da Criatura, por sua vez, um Criador mais “dotado” (se este termo ainda
disser alguma coisa) do que aquele que lhe deu à luz e o nascimento em meio a um Universo específico.

É preciso compreender também que existem linhagens e formas de Consciência que eu qualificaria de ‘não
evolutivas’, por que são estáveis desde a Criação ou desde a perenidade dos Mundos, em meio aos

Multiversos e às Multidimensões.
É o caso das nossas Consciências Arcangélicas que sempre evoluem em meio às mesmas Dimensões, sem
característica superior ou inferior, nas nossas peregrinações nos diferentes Mundos que nós criamos ou aos

quais nós ajudamos durante a sua Criação.
Assim, enumerar isso no tempo está além das suas capacidades para compreensão.

O que nós podemos avaliar, no entanto, de maneira formal, é a falsificação do mundo no qual vocês estão, que
sofreu interferência há mais de 300.000 anos.

Inicialmente, este mundo foi criado livre, há 20 milhões de anos.
Os Mestres Geneticistas de Sírius, por intermédio de MARIA e de outras Elohim, semearam a Terra com as

matrizes cristalinas que são a base Vibratória da Vida.
Naquele momento, a vida, que vocês chamam de orgânica, à base de carbono, pôde se desenvolver.

 No início, ela não estava cortada da FONTE.



Só depois é que interveio uma série de forças presumivelmente evolutivas e que tomaram conta da Criação
das entidades geneticistas de Sírius.

Aí as coisas começaram a dar errado para vocês e também para nós, eu devo dizer, pois o controle desta
Criação escapou de nós.

Nós tentamos uma série de abordagens neste plano falsificado que vocês estão, a cada final de ciclo e, em
cinco ocasiões, a Luz não perdeu, mas a sua vitória foi prorrogada.
Hoje, vocês estão no sexto ciclo e a Luz irremediavelmente ganhou.

***

Pergunta: onde está hoje o meu pai, que faleceu recentemente, e como me comunicar com ele?

Bem amada, não me compete dar os meios de comunicação com esse plano.
É preciso aceitar e compreender que algumas almas tendo, como vocês dizem, desencarnado há cerca de

dois anos do seu tempo terrestre, foram deixadas, de algum modo, no fenômeno de estase, de letargia, que é
propício à sua regeneração e ao seu retorno em meio aos mundos Unificados ou em meio aos mundos

Dissociados, em função da Vibração que alcançaram durante a sua última vida.
 Dessa maneira, então, essas almas estão, no momento, a maioria delas, incomunicáveis, no sentido em que

vocês entendem isso, à medida em que elas estão, literalmente, em uma forma de bolsa Vibratória que as isola
da possibilidade de reencarnação.

Há, no entanto, e como vocês veem, muitas almas que, hoje, estão encarnando.
E eu digo “encarnando” porque, na maioria das vezes, são almas que estão vindo de espaços Unificados, que

decidem enraizar em meio à matriz para ajudar nesta dissolução.
Assim, já desde uma geração, muitas pessoas perspicazes observaram que havia crianças especiais.
Essas crianças manifestam competências e capacidades para conexão bem diferentes daquelas da

humanidade encarnada.
Essas almas sacrificaram a sua “Divindade”, ou a sua Unidade, a fim de auxiliar na passagem que vocês estão

vivendo hoje.
Deste modo, então, foi preferível (no nível desta matriz que ainda existe por um pouco) favorecer e privilegiar a

encarnação de almas que jamais conheceram este plano dissociado, a fim de que a sua memória seja
ressoante, a fim de manterem, em algum lugar, a experiência do que é a separação.

Evidentemente, isso tem sido possível e explica o grande número de almas se encarnando, atualmente.
Mas, na maior dos casos, como eu disse, trata-se de uma encarnação e não de uma reencarnação.

Salvo exceção, nós apenas permitimos raramente a reencarnação em meio a esta matriz, ou seja, de uma alma
que tivesse morrido há alguns anos, a fim de que ela pudesse trabalhar em meio à Luz que se estabelece

sobre a Terra.
Isso é permitido às almas mais evoluídas nesta matriz, aquelas que estiveram mais perto de alcançar ou de

encontrar a sua própria Luz.

***

Pergunta: o processo é o mesmo para as pessoas que se suicidam atualmente?

Não há qualquer motivo, querida amiga, para ser diferente.

***

Pergunta: a falsificação, há 300.000 anos, foi feita por entidades que vieram de outros sistemas?

Bem amada, obviamente.
A maior parte das almas que quiseram adicionar, eu diria, os seus dois centavos a esta Criação Unificada, veio

de outro sistema solar.
Alguns dos seus autores e alguns dos seus místicos, mais ou menos conscientemente, descreveram e

abordaram sobre isso.
Trata-se, na maioria das vezes, de seres que vieram da constelação da Ursa Maior chamados de Dracos ou de

Dragões, tais como eles são representados nas suas igrejas.

***



Pergunta: se as almas que se encarnam hoje vêm de Dimensões Unificadas, isso significa que a
quase totalidade das crianças é índigo ou Cristal?

Bem amada, as crianças índigo representaram a primeira onda de encarnação das almas voluntárias para viver
o fim da matriz.

As almas Cristal, as almas Diamante, sucederam-nas em seguida.
Vocês irão reconhecer essas crianças pela limpidez no nível do olhar e pelas suas Vibrações.

Elas sacrificaram a sua Unidade, pois elas sabiam que não teriam que fazer este sacrifício por muito tempo.
Isso é mais verdadeiro há efetivamente quase um ano, onde a maioria, ou a quase totalidade das almas

encarnando, é uma alma recém-chegada nesta Dimensão.
Elas não são, no entanto, almas sem experiência.

Elas simplesmente não fizeram a experiência da Sombra por que elas só tiveram a experiência da Luz.
Mas elas encarnaram para favorecer, de algum modo, a ancoragem da nova Dimensão em meio a esta

Dimensão e, então, a dissolução da sua Dimensão de ilusão.

***

Pergunta: ao que corresponde a visão de um Dragão branco?

Bem amada, os Dragões dourados e os Dragões brancos fazem parte de linhagens redimidas há muito tempo,
tendo se juntado, no final do primeiro ou do segundo ciclo da falsificação, aos mundos Unitários.

Houve então, literalmente, a redenção.
Os seres e os povos vindos da constelação da Ursa Maior são seres de uma potência extrema, manifestando a

sua polaridade andrógina, masculina, de modo preferencial.
Eles, durante a primeira falsificação, confinaram, eu diria, e reinaram sobre este mundo na totalidade, e alguns

deles perceberam, no final de um ciclo, durante cerca de 50.000 a 52.000 anos, o seu erro.
Pouco a pouco eles conectaram com a FONTE e com MARIA e se tornaram fiéis.

Eles foram literalmente redimidos e são, hoje, os grandes Organizadores que preparam a sua transição em
meio aos mundos além do antropomorfismo, que correspondem à Civilização dos Triângulos.

Eles vão então, de novo, participar do desenvolvimento e da constituição de um conjunto de Universos,
tomando parte na Criação.

***

Pergunta: o que achar dos escritos que descrevem a cosmogonia da Terra?

Bem amado, ache o que for conveniente para você achar.
Não me compete dar elementos de validade, como certo ou errado, em relação ao que vocês encontram no

seu caminho.
Pois há duas maneiras, aí também, de ver as coisas: a primeira maneira é um modo dual de dizer “isso é

verdadeiro, isso é falso”.
Mas isso apenas será falso de um ponto de vista e não na Verdade absoluta.

De fato, nós podemos falar, assim como eu já fiz e como foi feito por outros intervenientes, de Verdade relativa
e de Verdade absoluta.

A Verdade relativa é aquela que vocês vivem no instante, que não será a mesma em outro instante.
Você poderia ler e analisar os escritos, as experiências, todos pertencentes ao mundo da Dualidade, alguns

encontrando a sua origem no nível da Unidade.
Convém compreender que vocês vão encontrar, no seu caminho neste mundo da Dualidade que vocês

percorrem, elementos que farão parte da sua Verdade relativa e que vão consolidá-los, sustentá-los em meio
ao que vocês vivem.

E depois, um dia, esta Verdade relativa é substituída por outra Verdade relativa.
Até o momento em que vocês alcançam a Verdade absoluta.

Mas, em meio à Verdade absoluta, não há mais escritos.
Nesta Verdade absoluta, tudo o que pôde ser escrito nos planos históricos, mesmo se isso estiver, em nível de

realidade, bem correto, não tem mais sentido.
Dessa maneira, então, você faz o que você quiser com a cosmogonia de Urântia.

Do mesmo modo, vocês devem compreender que tudo o que chegou até o seu grau de densificação pelos
escritos, sempre tem um cunho de Verdade e um cunho de falsidade.



Não existe, em meio aos escritos, sejam eles quais forem, a Verdade absoluta.
Pois a Verdade absoluta não pode estar nem nos escritos, nem nas palavras, mas unicamente na Luz Unitária

Vibral e em nenhum outro lugar.
Vocês devem evitar, tanto quanto possível, aderir ao que está escrito se vocês mesmos não tiverem feito a
experiência, pois, de que serve, no plano da evolução da sua Consciência indo da limitação para o Ilimitado,

aceitar como real este ou aquele motivo, esta ou aquela pessoa, se vocês não viverem a quintessência?
Estritamente de nada serve em relação ao que vocês vivem atualmente.

Vocês terão respostas sobre o caminhar da Alma, vocês terão resposta sobre o sentido da sua vida, em meio
à ilusão, mas nenhuma dessas respostas irá fornecer informação sobre o que existe além da ilusão.

Pois, além da ilusão, vocês não estão em um mundo de informação, mas vocês estão em um mundo de
evidência, de Luz, de clareza, de transparência e de imanência.

Deste modo, então, aderir a um escrito, seja ele qual for, não lhes dá nem permissão nem acesso aos mundos
além do limitado.

Vocês devem, hoje, substituir as crenças e as leituras pela experiência.
Não há outra via de acesso ao Ilimitado senão pela experiência.

Não existe palavra alguma que possa levá-los ao Despertar.
Há apenas a Presença, a Imanência e a Vibração que podem desempenhar este papel em vocês e nada mais.

***

Pergunta: as canalizações divulgadas pelo Autres Dimensions são também formas de escritos.

Bem amada, isso é evidente.
Se você permanecer apenas no significado, e não na vivência Vibratória associada a algumas palavras, a

alguns intervenientes, isso não irá produzir qualquer fruto.
É evidente que o que dá frutos não é a capacidade para ler ou para aderir ou não aderir.

Mas nós muitas vezes salientamos: a veracidade não se dá através da beleza das palavras.
Ela ocorre unicamente através da Vibração.

O conjunto do que nós lhes demos, por intermédio deste canal (seja de outros Arcanjos ou de mim mesmo),
teve apenas por objetivo alinhá-los à sua própria Presença, em função de alguns horários, de alguns dias e de

alguns momentos privilegiados.
Nada mais.

Vocês podem esquecer todas as outras palavras.
Elas apenas nutriram o seu mental.

***

Pergunta: eu encontro regularmente com pessoas da minha família de almas. Por quê?

Bem amada, o que você expressa não implica nas famílias de almas.
Isso representa, antes de tudo, os fenômenos de ressonância e de sincronia pondo-se em prática, em relação

aos encontros.
Estes encontros não estão ligados às famílias de almas, no sentido em que você pode entendê-lo, mas estão

diretamente conectados com os princípios de atração e de ressonância que são puramente Vibratórios.
O conceito de família de almas foi introduzido há algum tempo, em meio à sua humanidade (chamado, por
vezes, de chamas gêmeas, chamado, por vezes, de almas irmãs), para levá-los, eu diria, a caminhos que

apenas têm por objetivo fazê-los crer que vocês podem preencher o vazio por um personagem exterior, seja
ele qual for.

Mas, o que nós lhes damos como informação, o que nós lhes damos como Vibração, há vários anos, apenas
consiste em dizer-lhes que vocês são inteiros, vocês sozinhos e todos vocês sozinhos.

Enquanto vocês acreditarem que vocês têm necessidade de alguém, procedente do nosso plano ou de outro
plano, para encontrarem-se, isso apenas os afasta da Verdade.

Entretanto, é verdade que a partir do momento em que vocês realizam um determinado alinhamento Interior, a
partir do momento em que vocês conectam com as novas lâmpadas, a partir do momento em que é ativada em

vocês a Consciência Ilimitada, a Consciência do Estado de Ser, tornar-se então mais fácil, pelo princípio de
atração e de ressonância, encontrar, no seu caminho, os seres ou as famílias que, efetivamente, vão ajudá-los

nesta atualização de vocês mesmos.
Mas não é preciso ali ver um princípio de vínculo.

Não é preciso ali ver, aí também, o que vocês poderiam imitar sobre o conceito de família, no sentido humano,
em relação a uma família espiritual.



Tudo isso apenas representa vínculos.
Há então, efetivamente, além das famílias ligadas às almas, filiações ligadas ao Espírito.

Essas filiações ligadas ao Espírito estão em relação direta com o que é chamado de Quatro Linhagens, as
suas quatro linhagens espirituais, que são um aglomerado de Vibrações vindo de diferentes sistemas solares,

tendo permitido e tendo presidido a sua própria Criação, antes que este mundo fosse falsificado.
Cada Semente de Estrela, cada alma encarnada tem um Espírito.

Este Espírito está conectado com quatro linhagens.
Essas quatro linhagens firmam a sua origem estelar e alguns componentes que vocês podem encontrar no

nível da alma, da personalidade.
Mas são apenas véus.

A única Verdade está na inteireza e na Unidade do que vocês São.
Vocês não têm que esperar encontrar, mesmo se isso ocorrer, uma alma irmã ou uma chama gêmea.

Vocês têm simplesmente, aí também, que deixar manifestar o princípio de atração e de ressonância, do
abandono à Luz, que irá permitir colocá-los, literalmente, nos trilhos da Liberdade, no caminho mais direto para

o seu Estado de Ser.
Dessa maneira, então, as famílias de almas podem ser concebidas, para alguns que superaram este conceito,

como um confinamento.
Vocês substituem assim, portanto, a família humana por uma família espiritual que os remete a vínculos, ao

passo que hoje, nós lhes propomos a ausência total de vínculos.
É para isso que vocês devem seguir, é para isso que vocês caminham, para reencontrar o que vocês São em

Verdade, além de qualquer família, unicamente pelo conceito de linhagens.
As linhagens não são famílias.

As linhagens são informações Vibratórias transmitidas em meio a Dimensões Unificadas e até a sua Dimensão
(mesmo se isso tiver sido filtrado ou falsificado), permitindo-lhes expressar alguns potenciais e algumas

qualidades.
Em última análise, as quatro linhagens os remetem ao que foi chamado de Quatro Viventes, ou os Quatro

Pilares, ou os Quatro Pilares da Fundação da Vida, em meio aos Multiversos Unificados como Dissociados.
Não vejam, aí, algo que vai aliená-los ou confiná-los.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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15 de maio de 2010
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Nota MA: Um presente para todos nós: Inédito áudio original do nosso querido comandante. E serão dezenas de áudios
que serão liberados aos poucos pelo Sr. Louis do blog Les Transformations.

Áudio da Mensagem Original em Francês

Link para download: clique aqui

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver também que, nesta sala, pela primeira vez, há casulos
de Luz que jamais vi.

Então, inicialmente, deixem-me apresentar-me.

Para aqueles que me conhecem, eu sou o chefe Tranquilo.

Para aqueles que não me conhecem, chamem-me Omraam ou Mikaël, como quiserem.

E para aqueles que não me conhecem, eu intervenho sempre com vocês em questões-respostas, porque adoro fazer girarem as
bicicletas [mental] nas cabeças, vocês compreenderão em breve.

E, a um momento dado, eu lhes pedirei para descerem da bicicleta para um pouco mais de seriedade, para viverem o que me é
permitido dirigir, pela primeira vez, as suas meditações habituais.

Habitualmente, são grandes sábios da meditação que vêm com vocês, sejam as Vibrações dos Melquizedeques, como de Um Amigo,
como de Sri Aurobindo ou de outros.

E essa noite serei eu.

Vocês irão provar da minha Presença, como se diz.

Então, caros amigos, eu os saúdo e ouço agora, com interesse, certamente, todas as questões que vocês têm a me submeter.

Eu lhes transmito, certamente, todo o meu Amor e todas as minhas saudações.

Vamos, quem começa a girar a bicicleta primeiro?

Questão: diz-se que a Terra seria um planeta denominado alternativo. Paralelamente, existiria o planeta real, sobre o qual seríamos
transportados durante o nosso sono. 

Há quem escute muito Walt Disney, não é?

E por que não?

O.M. Aïvanhov - 15 de maio de 2010 - (INÉDITO ÁUDIO ORIGINAL)

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.frasesdavida.com/audio/original/aivanhov/OM-Aivanhov-2010-05-15.mp3
http://lestransformations.wordpress.com/2013/02/28/o-m-aivanhov-15-mai-2010/
http://3.bp.blogspot.com/-l23oc5aolXI/UTCDn15sv1I/AAAAAAAAAXk/MZ9J7-DqQUM/s1600/299744_2927728008057_771973905_n.jpg


É uma visão particular.

É certo que vocês serão transferidos de uma cadeira para outra.

Como lhes digo sempre, vocês têm as nádegas entre duas cadeiras e um mundo se acaba e outro vai aparecer.

Então, obviamente, pode parecer, como dizer, sedutor dizer que há outro planeta, onde não há mais rapazes vilões, onde apenas
animais muito gentis e humanos muito gentis que os esperam.

Bem, isso acontecerá não completamente assim.

Então, é muito sedutor dizer que há, em outra parte, outra Terra.

Mas o outro universo está sendo construído. 

Se quiserem, é como lhes disse Um Amigo: uma lagarta está morrendo – que é a Terra atual – para deixar o lugar para a borboleta.

Mas a borboleta e a lagarta não existem ao mesmo tempo, certamente.

São tempos sucessivos, sem isso, qual é o interesse de viver na lagarta se vocês pudessem ser imediatamente borboleta?

Expliquem-me.

O que os impediria de irem diretamente ao lugar onde tudo é belo e magnífico, não é?

O que explicaria que as duas realidades iriam coincidir no mesmo espaço, no mesmo tempo?

Então, são tempos ou Vibrações e Dimensões sucessivas, em meio mesmo à sua temporalidade.

Então, talvez os médiuns tenham tido acesso a esta nova Terra, a esses modos de funcionamento, dizendo-lhes que esta nova Terra
esperava a Consciência de novas Dimensões.

Mas isso é uma distorção ultra temporal.

Quer dizer que esta Terra está nascendo.

Ela não está constituída.

A lagarta vai deixar sua pele.

Eu empreguei, se minhas lembranças forem boas, no ano passado, no mês de março, a expressão de Planeta grelha: para que a
lagarta se torne borboleta, é preciso que a grelha faça desabrochar a borboleta.

Mas a lagarta não existe ao mesmo tempo que a borboleta. Isso é importante compreender.

Agora, que seres humanos tenham tido acesso a esta outra Terra, é completamente possível.

Mas é uma visão que pode parecer interessante e que pode ajudá-los, efetivamente, a focalizarem-se sobre o que vem, ao invés do
que sobre o que é antigo.

Mas não percam de vista que, enquanto forem descrições exteriores, que podem ajudá-los a um dado momento, não é a realidade do
que vocês vivem.

Eu insisto fundamentalmente nisso.

O importante é o que vocês vivem.

Cada vez mais será necessário mover-se do que vocês leem.

Será necessário mover-se de tudo o que creem, assim, porque isso lhes dá prazer, porque isso lhes convém.

É preciso verdadeiramente que vocês entrem na experiência, ou seja, que voltem o seu olhar, que era exterior, para o Interior.

De todo modo, em breve, vocês não terão mais a oportunidade de voltar o seu olhar para o exterior, tanto que isso será esquisito.

Questão: você parece confirmar que haverá o planeta grelha?

Isso foi confirmado desde muito tempo.

Os maiores sábios, em todas as escrituras, já sabiam disso.

Não é uma confirmação. É uma evidência.

Questão: então, em que momento do nosso tempo Terrestre a lagarta será grelhada? 

Ela começa já, para alguns de vocês.

Há quem comece a sentir o Fogo um pouco por toda parte, não é?

Não sente o cheiro de queimado, mas isso virá, antes de sentir o cheiro da rosa.



Mas todos vocês vão passar por esta etapa.

Por que nós insistimos, nós, Melquizedeques, por que Um Amigo, por que Sri Aurobindo, por que tantos outros, por meio de outros
canais também, lhes falamos da necessidade de voltar o seu olhar para o interior?

Porque a solução, ela está no interior.

Vocês não poderão mais, em breve, prender-se ao que quer que seja no exterior.

A fonte da sua vida, a fonte da sua alimentação, a fonte da sua própria subsistência apenas poderá vir do interior.

O exterior está prestes a desagregar.

Faz anos que, nas diferentes intervenções, eu digo que o sinal do fim seria a desagregação total do seu sistema econômico.

No ano passado, eu disse que isso aconteceria a partir de setembro. Não ocorreu.

Houve atrasos que não foram nossos, mas pelos quais fomos obrigados, de certa maneira, a encontrar, como dizer, novas frequências
Vibratórias para amenizar inconvenientes que ocorreram ao nível do DNA humano.

Isso foi resolvido em tempo hábil.

Houve, portanto, fenômenos de distorção temporal com relação ao que percebíamos, nós mesmos, da interrupção necessária e
obrigatória da ilusão que vocês chamam de «dinheiro».

Então, hoje, vocês aí estão.

Faz já quinze dias, três semanas, que disse que tudo isso iria se instaurar muito rapidamente.

E havia um marcador essencial, que era o final anunciado da intervenção do Arcanjo Miguel, no nível da desconstrução.

Vocês aí estão e vocês observam certamente que os eventos dão razão ao Arcanjo Miguel.

Não poderia ser de outro modo.

Agora, isso quer dizer que vocês poderão comer suas cédulas, como digo?

Não, não ainda, porque, como vocês dizem, há uma força de inércia nesse mundo que, assim que algo é realizado, as Crenças
humanas são tão fortes que o sistema pode perdurar assim, em roda livre, por si mesmo, durante algumas semanas, ou alguns meses.

Mas não irá depois do que vocês chamam de grandes confluências astrológicas deste verão (inverno no hemisfério sul).

Portanto, vocês verão, não mais a desconstrução, mas vocês verão os elementos em operação, ao nível da Terra e vocês assistirão a
fenômenos, como o disse o Arcanjo Miguel, que vieram progressivamente desde o ano passado.

Fenômenos visuais, manifestações incomuns, que irão se tornar muito habituais.

É em meio a esta dissolução que vocês serão conduzidos, para aqueles de vocês que hesitam ainda entre a Unidade e a Dualidade,
para saber se o que digo são tolices ou a Verdade.

Frivolidades, como gostava de dizer na minha vida.

E bem, vocês irão se dar conta.

Quer dizer que, quando virem que tudo o que lhes dissemos, uns e outros, chega agora em sua realidade concreta de todos os dias,
vocês não terão outra solução senão a de se voltarem para vocês.

Não para nós, isso veremos quando nos reencontrarmos, mas para vocês.

Quer dizer irem encontrar a sua Essência, a sua quintessência e, sobretudo, encontrar os recursos necessários para a manutenção
desse corpo de lagarta em que vivem, ainda, em alguma parte.

Então, o Planeta grelha, depois, é uma questão de tempo, de «timing» como dizem em inglês, em função do máximo de seres
humanos que poderá despertar à sua Dimensão Unitária de maneira a que o conjunto do Fogo da Terra desperte no mesmo momento.

Eu disse já desde, parece-me, o ano de 2005: os vulcões do cinturão de Fogo do Pacífico, os vulcões, eram o Fogo da Terra.

Hoje, vocês assistem ao Fogo da Terra e também às profecias que haviam sido dadas por São João, por Cristo, referentes à abertura
dos últimos Selos e a poluição marinha, submarina e do ar, que vocês começam a viver de maneira abrupta, eu diria, cada vez mais
evidente.

Ainda uma vez, lembrem-se de que não são absolutamente punições, Divinas ou da Luz.

Isso está unicamente ligado à dissolução desta Dimensão, também da Terra, que quer, ela também, tornar-se uma borboleta.

Questão: o Chacra do Coração situa-se entre o plexo solar e a garganta? É de cor verde?

Que quer dizer de cor verde?

Isso é uma tradição que foi dada, de atribuir uma cor do arco-íris para cada Chacra.



É a Vibração da Energia que corresponde ao verde, ou seja, ao equilíbrio entre o vermelho e o violeta.

Isso jamais quis dizer que um clarividente via o Chacra do Coração verde.

Geralmente ele é rosa.

Não confundir o que se chama estado da Energia (desde o vermelho até o branco ou incolor) e visão real.

Então, dizer que um Chacra é de tal cor... A associação de cores é uma visão da mente.

Ela significa um Estado ou uma quantidade de Energia, e nada mais.

Agora, se o Chacra do Coração for verde, na clarividência, eu me questiono sobre a saúde daquele que tem um Chacra verde nesse
nível.

O verde é a cor das perturbações astrais.

Quando há um Chacra com uma conotação verde, no nível clarividente, isso assinala uma patologia de natureza emocional naquele
nível.

Dizer que um Chacra é vermelho, por exemplo (como se diz: o primeiro Chacra é vermelho), isso quer dizer que, visualmente, ele está
vermelho.

Porque, se tomarem agora os símbolos, vocês verão que isso nada tem a ver, eis que o símbolo do que vocês chamam o primeiro
Chacra ou Muladhara Chacra, é quadrado ou um cubo de cor amarela.

Mesmo para o terceiro Chacra.

Dizem-lhes, ele é amarelo.

E, por outro lado, nos textos orientais, dizem-lhes que o símbolo é um Triângulo vermelho apontando para cima.

Então, é amarelo ou é vermelho?

Nem um, nem outro. É verde.

Mas com nuances de verdes completamente diferentes, segundo o funcionamento do indivíduo.

Agora, existem seres humanos que têm sistemas de Crenças que os fizeram aderir a esta noção de Chacra vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, índigo, violeta e incolor.

E lograram êxito em assimilar uma percepção, de olhos fechados, que é uma percepção Vibratória, que estritamente nada tem a ver
com a cor real do Chacra.

Não é a mesma coisa fechar os olhos e dizer: «eu vejo o Chacra do Coração que é verde» (que, para mim, é um referencial Vibratório
interno que me faz dizer que o Chacra funciona corretamente), e não é a mesma coisa abrir os seus olhos físicos e dizer que o Chacra
do Coração é verde.

Porque se ele estiver verde, ele está doente.

Não é absolutamente a mesma coisa.

Portanto, é preciso bem diferenciar a percepção interior de um Chacra sobre o qual vocês podem colar não importa qual grade de
coerência.

Vocês podem dizer, por exemplo: para mim, o quarto Chacra é branco, zebrado de preto. 

Por que não como uma zebra?

E, para mim, quando o vejo assim, de olhos fechados, isso quer dizer que ele funciona.

E vocês o verão realmente assim em sua tela interior.

Mas isso quer dizer que ele é assim na Verdade.

Questão: quando Maria intervier, ela irá se dirigir a cada um ou coletivamente, a todo o mundo?

A intervenção (deixarei a própria Maria expressar-se sobre isso, hein, não quero ter problemas com as mulheres, tem-se muitos
aborrecimentos assim entre nós, os 24, e se, além disso, se misturar as 12, isso será folclórico, sem falar dos Arcanjos...).

Bom, voltando ao que dizia ... O Anúncio de Maria é um Anúncio solene.

Este Anúncio realizar-se-á para o conjunto da humanidade, de maneira sincrônica e não pela via de um Canal, mas diretamente a
vocês, Interiormente.

Lembrem-se de que tudo o que trabalhamos, os Arcanjos, nós, Melquizedeques, e vocês, certamente, permitiram fazer desaparecer o
que Sri Aurobindo denominou ‘franjas de interferências’, ou seja, a matriz que os isolavam.

Progressivamente, com a Luz e as Radiações da Fonte, as Radiações do Ultravioleta e as Vibrações do Espírito Santo, nós tivemos
sucesso em penetrar na matriz.



Em meio a esta matriz, ainda não estamos muito próximos.

Estamos, digamos, em um ambiente próximo, Vibratoriamente.

A um dado momento, que será o sinal do basculamento da sua Consciência, como do basculamento da humanidade, como do
basculamento da Terra, será precedido, 72 horas antes, pelo Anúncio de Maria.

O Anúncio de Maria é um Anúncio que será percebido, quer se queira ou não, por toda a humanidade.

Não é uma voz eletrônica, porque haveria quem dissesse: há ainda possibilidades de manipulação.

A grande diferença é que, quando Maria lhes fala, mesmo se vocês disserem que não creem em Maria, há uma conexão que se
estabelece, porque o seu DNA está conectado à Mãe, ele está conectado a Maria.

E quando Maria se dirige a vocês, o que vocês fazem?, vocês choram.

Não há outra solução, porque é verdadeiramente uma emoção a mais alta que possa se situar.

É a emoção que os coloca em conexão com a sua Mãe, com a nossa Mãe.

Portanto, se quiserem, aquele momento será único.

Ele realizar-se-á de maneira sincrônica, sobre o conjunto do planeta.

Naquele momento, cada um fará o que puder ou o que quiser.

Alguns ouvirão uma voz ao longe e não terão a emoção do Coração.

Eles dirão: «isso é projeto eletrônico, não quero». 

Outros dirão: «é uma alucinação, rápido, um doutor». 

E outros reconhecerão a Vibração de Maria, ou seja, não unicamente a voz, mas serão tocados no nível do seu Coração.

E estes seguirão o que Maria dirá naquele momento.

Eles saberão que a hora do retorno, o final da ilusão, chegou.

Mas vocês ainda não estão aí: há ainda certo número de etapas fundamentais a passar.

No plano astrológico, por exemplo (no nível da astrologia planetária, não falo da previsão para o ser humano), vocês vão atravessar a
cruz.

A travessia da cruz far-se-á entre Julho e Setembro.

Portanto, é um período, agora, de intensa preparação.

É uma preparação tanto Interior, antes de tudo, como também exterior.

Vocês viverão certo número de impulsos Interiores que lhes dirão, de um dia para o outro: «eu paro tal coisa, eu paro tal relação, eu
mudo de região, eu faço isso, eu faço aquilo».

E vocês são obrigados a fazê-lo, sem saber porque.

Sigam o que lhes dita a sua Consciência porque este é um acesso direto ao Estado de Ser.

Aliás, vocês terão um meio muito simples de saber se é a personalidade ou o Estado de Ser que fala em vocês, se é o ego ou a sua
Dimensão Unitária.

É extremamente simples: se vocês tiverem um impulso que lhes diz: «é preciso ir a tal lugar», tudo será organizado para fazê-los ir a tal
lugar, extremamente facilmente, se for o Estado de Ser expressando-se através deste impulso da Alma.

Em contrapartida, se for a personalidade que se expressa, o que acontecerá?

Vocês terão varas nas rodas, vocês terão a impressão de que é difícil para realizar, mesmo se «isso estiver no coração».

Vocês decidiram que queriam sair dali e queriam sair dali embaixo.

Mas sem parar há obstáculos que fazem com que vocês não possam sair daí de baixo.

Isso, vocês podem estar certos de que é a personalidade.

Não está ligado ao Estado de Ser.

Ao contrário, se houver coisas que vocês decidiram (porque viveram em sonho, porque pensaram, imaginaram) e tudo se instaura para
que se realizem, é evidente que naquele momento, é do domínio espiritual o mais puro.

É muito simples fazer a diferença.

Depois, independentemente dos acontecimentos, há uma maneira ainda mais direta, obviamente, que é a Vibração percebida no
Coração, que lhes dará a resposta a todas as suas perguntas.



O problema do ser humano – e o Pai sabe que o fui – é que, quando há uma escolha a fazer, quando há decisões a tomar, a primeira
coisa que vai intervir, certamente, não é o Coração, é o mental, porque é seu papel discriminar o bem e o mal, escolher todo o tempo
entre duas possibilidades.

Mas a escolha do Coração não é a mesma coisa, porque vocês não fazem intervir completamente o mental.

Por exemplo: eu recebo um impulso para partir para tal lugar e, bem, eu me coloco no meu Coração e espero perceber a Vibração
(esta Vibração é percebida realmente, não uma visão da mente, certamente) e digo: «aí está, se permaneço aí, observo a Vibração.
Agora, se eu me projeto na ideia de partir, eu observo o que acontece no nível da minha Vibração».

A resposta está nesse nível, e isso funciona para tudo.

Portanto, vocês veem, os modos de funcionamento, agora, devem ser diferentes.

Vocês estão nos tempos da Revelação.

Vocês estão nos tempos tão esperados (ou tão temidos por outros, certamente).

Mas vocês estão verdadeiramente na Revelação final, totalmente dentro.

A Revelação se refere a vocês também, vocês, não unicamente ao mundo exterior, não unicamente ao que São João descreveu.

O que São João descreveu exteriormente corresponde também ao que acontece no Interior de vocês, e, o mais importante, é vivê-lo no
Interior, primeiramente, antes de manifestá-lo no exterior.

Não se sirvam portanto do seu sentir, que é muito vago.

Não se sirvam da sua decisão mental.

Sirvam-se, seja da Vibração no Coração, seja da análise do que é fácil ou não fácil.

A voz da simplicidade, e a voz da Luz, é sempre fácil, sobretudo nos tempos que vocês vivem.

Quando for complicado, quando as coisas não acontecerem, coloquem-se a questão de saber o que, em vocês, é um medo, o que, em
vocês, é uma resistência.

A Luz que começa a se infiltrar na sua Dimensão é uma evidência.

Ela é Alegria, ela é fluidez, facilidade.

Tudo é simples, no seu cerne.

E quando a Luz quer algo e vocês estão abandonados à Luz, as coisas acontecem de maneira rápida, de maneira instantânea.

Não há qualquer dúvida possível.

A dúvida vem da cabeça, não vem do Coração.

Questão: a doença ou a depressão pode ser uma forma de preparação ou iniciação?

Certamente, isso foi frequentemente o caso, no sistema Dualitário no qual vocês estavam, no qual estivemos.

Havia chutes nos traseiros.

Chutes nos traseiros que podiam ser uma depressão, uma separação, uma doença.

Hoje, e somente agora, vocês podem afirmar que a depressão – vou mais longe, então, atenção, a bicicleta está rodando muito rápido,
aí – mesmo a doença é uma Crença.

A doença manifestou-se porque vocês acreditaram nela.

E vocês me dirão: «mas não é verdade, eu visualizei a boa saúde, eu visualizei que estava perfeitamente bem e me chegou tal
doença».

É falso.

Se a doença chegou, qualquer que seja, é que havia em você a falha necessária para que esta doença se manifestasse.

Nós trabalhamos juntos, vocês e nós, para limitar ao máximo os condicionamentos, as Crenças, os apegos.

Mas depois, e ainda, e última análise, são vocês que detêm a chave.

Há apenas vocês que podem abrir a porta da sua prisão.

E vocês sabem, eu concebo completamente que muitos seres humanos estão muito felizes na prisão.

Questão: sentir dores na coluna vertebral e no pescoço está ligado a resistências?

Depende se isso ocorrer durante as subidas da Kundalini ou independentemente disso.

Toda dor expressa no corpo assinala, de qualquer forma, uma resistência.



Então, por vezes, são também memórias.

Quer dizer que vocês superaram, pela sua evolução, pela sua própria transcendência, resistências.

Mas restam fenômenos memoriais.

O corpo é o que ele é.

Portanto, ele pode manifestar ainda dores que não estão ligadas à sua Presença, mas que estão ligadas à sua história.

Obviamente, o corpo da personalidade vai se retificar, porque há acesso ao corpo de Estado de Ser.

É preciso ainda assim ser lógico, há limites, nesse nível.

Mas, hoje, se algo de novo aparecer, isso assinalará, efetivamente, um processo de resistência, nesse nível, mas não para as coisas
que já existiram anteriormente.

Quando eu digo anteriormente, é com relação a vocês, com relação à abertura Vibratória, à abertura das Coroas, ou com relação a
uma noção temporal que é este período, se quiserem, do início do seu ano anterior, desde a intervenção de Miguel.

Questão: no nível prático, como se preparar para tornar-se, o melhor possível, borboleta?

Estando lúcido e consciente.

Viver cada respiração como se fosse a última.

Colocar-se na serenidade.

Lembrem-se de que quanto mais estiverem na simplicidade, mais estiverem na humildade, na humildade verdadeira, mais irão realizar
as coisas da vida quotidiana, quaisquer que sejam, com serenidade, mais vocês irão se aproximar do Estado de Ser.

Eu vou tomar um exemplo muito simples: vocês podem fazer, por exemplo, os exercícios que foram dados por Mestre RAM sobre a
respiração, a Consciência do Coração.

Vocês podem realizar, por exemplo, os exercícios que foram dados por Um Amigo sobre o ‘Yoga Celeste’.

Mas se, independentemente deste período em que vivem estados de Consciência específicos, o resto da sua vida, vocês são, eu digo
não importa o que, um chefe de pessoal que pressiona seus empregados, ou um mestre que não tem qualquer respeito por seus
alunos, de que isso serve? De nada. Absolutamente nada.

Porque vocês oscilam de um estado para outro.

E o fato de oscilar de um estado para outro os coloca ainda pior do que se vocês estivessem na Dualidade a mais total.

Há pessoas (e é infelizmente o caso para muitos seres humanos ainda) que não são, em sua vida quotidiana, absolutamente afetadas
pelo que acontece no nível Vibratório, no nível do que acontece em diferentes níveis dos elementos econômicos, sociais, afetivos.

Tudo vai muito, muito bem em sua vida.

Essas pessoas aí vão muito bem.

Elas não têm qualquer problema.

Porque estão em adequação com o que pensam.

Elas criaram uma realidade que é sua realidade, que vai desaparecer em breve, mas elas não irão se aperceber mesmo que vai
desaparecer.

É a sua liberdade.

Então, vocês, obviamente, se seguirem tudo o que lhes foi dado, terão, como foi dito, e como eu o disse, as nádegas entre duas
cadeiras.

Vocês estão ao mesmo tempo, em momentos, numa Alegria incrível, e em momentos, vocês recaem nas coisas que são tudo o que há
de mais quotidiano.

Mas o objetivo é transferir a Consciência, da Alegria e da Unidade, no que faz a sua vida comum.

É o único modo de iluminar.

Assim, aproveitem os momentos de alinhamento, os momentos em que vocês estão na Vibração, os momentos em que vocês
meditam para, no momento em que vocês estiverem nas confrontações, qualquer que seja, de suas vidas, colocarem-se no mesmo
estado.

Não há absolutamente nada que os impeça.

Exceto o mental.

Que vai fazê-los crer que há o mundo em que vocês meditam e onde vocês se alinham, e o mundo onde vocês estão na Dualidade,
confrontados ao mundo dos negócios, confrontados à maldade, confrontados às faltas, aos medos, aos vazios.



Mas tudo isso vai desaparecer.

Cada vez mais, muitos seres humanos começam a viver esses estados de fusão à sua própria Unidade, em sua vida comum.

Se vocês tiverem a mesma qualidade de Energia na sua vida, como dizem, comum, vocês chegarão a fazer tudo o que têm a fazer,
sem sofrer, estando totalmente no instante.

O objetivo do que lhes dizemos não é fazê-los projetar em um futuro mais ou menos remoto, mais ou menos próximo, mas, sim, fazê-los
refletir o que é a realidade e o que é a ilusão.

Quando eu emprego a palavra planeta grelha, eu sei o que faço.

Porque é um modo de fazê-los interrogar e de fazê-los ir, em última análise, para mais simplicidade.

O objetivo sendo o de fazê-los, como dizem, há uma expressão... Ah sim, fazer babar alguém, ou seja, fazer ele querer.

Então, obviamente, a maior parte dos seres humanos, a maior parte do irmãos e irmãs que estão aqui, todos têm caminhos espirituais.

Há quem passou o seu tempo a viajar, a ir encontrar grandes Mestres.

E estes viveram ao lado desses grandes Mestres, ao lado desses lugares sagrados, uma certa qualidade de Energia.

E, como por acaso, quando se afastaram do lugar, do Mestre, ou de circunstâncias felizes da sua vida, recaíram.

Não têm a força de procurar em si.

Hoje, é preciso procurar em vocês, porque está tudo próximo.

Quando eu digo tudo próximo, a Luz, ela está aí.

Ela não está nas profundezas de vocês, para procurar por uma meditação intensa, por um isolamento intenso... Ela está na
simplicidade da vida.

A Luz está aí.

E, para captar esta Luz, pela Coroa Radiante da cabeça, do Coração, pelo Triângulo Sagrado, basta Ser.

E Ser, é o quê?

É estar lúcido e Consciente do instante.

Se vocês chegarem a viver esta lucidez e esta Consciência do instante, mais a luz vai fulminá-los. Instantaneamente.

Questão: quando tivermos atingido uma estrutura de DNA com 12 filamentos, haverá dois corações?

Mas tudo depende da Dimensão em que irão, cara amiga.

Todos que têm 12 filamentos não estão necessariamente na mesma Dimensão.

Há estruturas (que chamamos ‘corpos de Luz’) que vão reenviá-los diretamente à sua linhagem espiritual mais importante.

Há entre vocês, aqui, que são Leões, outros Golfinhos, outros, Dragões.

E isso, eu o vejo no nível espiritual.

Portanto, um Dragão não tem a mesma constituição, mesmo sutil, que um Golfinho, certamente.

Mas a constituição do cérebro, mesmo em outras Dimensões, não é completamente a mesma.

Não há uniformidade.

Há seres, por exemplo (vou falar do que vocês conhecem, ou seja, do corpo físico, em estrutura de carbono), que têm uma estrutura de
carbono e que não têm emoção.

Então, pode-se dizer, porque eles não têm emoção, que eles têm um órgão a menos ou a mais?

Agora, vocês não têm necessidade de ter dois corações.

Do mesmo modo, para aqueles que irão em uma certa densidade da quinta Dimensão, a alimentação tal como a conhecem não tem
mais qualquer sentido.

Então, por que ter um sistema digestivo?

Isso serve, obviamente, para nada.

Agora, se vocês falam de um corpo de Elohim, de um corpo de Cristal... um corpo de Cristal é um Coração em si, completamente
único.

Não há órgão coração, tal como vocês o nomeiam.



Por que vocês querem a todo custo que todas as estruturas sejam calcadas sobre o humano?

É antes o humano que está calcado sobre todas as linhagens espirituais.

Simplesmente, é preciso compreender que ter uma dupla cavidade cardíaca (não falo das quatro cavidades que conhecem, mas de um
duplo circuito cardíaco, o que pode ser assimilado a dois corações) corresponde a funcionalidades ao nível de algumas estruturas
ligadas a corpos de sílica ou a corpos de átomos que não existem sequer na sua Dimensão, e que expressa certa força.

Mas não se atrasem para encontrar um coração como aquele que conhecem e que está no seu peito.

O Coração de um Arcanjo, por exemplo, não é um coração órgão.

É algo que é tão vasto, que é tão imenso, que vocês nem podem sequer imaginar o que isso pode ser.

É o equivalente a uma central nuclear. Dez centrais nucleares.

Se, hoje, eu lhes digo que a Luz se infiltra na sua Dimensão, se hoje, a embarcação de Maria se aproximasse demasiadamente perto
da Terra, a Terra explodiria instantaneamente.

É uma adequação Vibratória.

Vocês vão compreender de maneira muito simples: fala-se hoje de Vibrações, de Energia, de partículas.

Imaginem que as partículas que vocês conhecem na sua Dimensão (o elétron, o próton, as partículas elementares, o nêutron) foram
separados para dar a Dualidade.

Agora há as partículas que, para vocês, nesta Dimensão em que estão ainda, são partículas denominadas exóticas, ou seja, que se
encontram muito, muito pouco: os bósons, os quarks, etc., etc., muito embora vocês tenham conseguido deduzir, matematicamente, sua
existência delas.

No nível da 11ª Dimensão, por exemplo, os corpos dos Elohim, que são corpos de Cristal, são constituídos desses quarks.

Por conseguinte, a fisiologia desses quarks nada tem a ver com a fisiologia intralumínica, ou seja, cuja velocidade máxima é a
velocidade da Luz.

A Luz que vocês conhecem, a teoria da onda e do corpúsculo, o fóton, estritamente nada tem a ver com a Luz de que falamos, nós.

É a Luz multidimensional.

A disposição nada tem a ver.

A estrutura física, se preferirem, absolutamente nada tem a ver com a onda e o corpúsculo que vocês conhecem nesse mundo.

Questão: poderia nos revelar os nomes dos Arcanjos reitores dos novos corpos?

Então, obviamente, cada corpo pode estar sob a influência de um Arcanjo que o presidiu.

Como o sabem, os Arcanjos, nesta Dimensão, presidiram e sustentaram, de algum modo, a Criação original.

Então, sem entrar nos detalhes (mas não vejo o que isso pode trazer), por exemplo, o que é chamado o 11º corpo, que é chamado o
‘corpo da reversão’, está diretamente ligado ao Arcanjo Uriel.

O que é chamado o 9º corpo, o ‘corpo de Samadhi’, está diretamente ligado ao Arcanjo Miguel, de maneira mais lógica a Cristo
Miguel.

O 8º corpo, que é a ‘passagem do ego ao Coração’, é regido pelo Arcanjo Rafael, que é o Arcanjo da cura.

O Chacra da garganta é compartilhado ao nível do 9º e do 10º corpos, pelo Arcanjo Anael e pelo Arcanjo que intervém na reversão,
mensageiro, que é o Arganjo Gabriel, que precede a reversão.

E, no que concerne ao 12º corpo, a 12ª lâmpada, está diretamente ligada a Metatron.

Isso é muito importante a compreender.

Questão: há uma relação entre Maria e Nebadonia?

O que você quer que eu responda?

Alguns seres foram portadores da Vibração Mariana.

Vou tomar um exemplo de alguém que conheci em minha vida e que faz parte da assembleia das Doze Estrelas de Maria.

Aquela que vem geralmente nesse canal e que se chama Ma Ananda Moyi.

Ma Ananda Moyi era portadora da totalidade da Vibração Mariana.

Inteiramente.

Do mesmo modo que o Arcanjo Miguel lhes disse que vocês seriam portadores da Vibração de Miguel.

Do mesmo modo que vocês ouvem por toda parte que é preciso realizar o Cristo Interior.



Se é preciso realizar o Cristo Interior, é que se admite que o Cristo está já em vocês, certamente.

Do mesmo modo, alguns seres são portadores de uma Vibração Mariana, Micaélica ou Crística, revelada ou não revelada.

Agora, há seres, como dizer, que tomam bexigas por lanternas.

Que se acreditam chegados e investidos.

Há exemplos muito numerosos, em minha vida, de pessoas que iam nos passos de Cristo, na Galileia, e que se tomavam pelo Cristo.

Então, os médicos diziam que eles eram loucos.

Não, eles não eram loucos. Eles estavam identificados à Vibração.

Mas é preciso prestar bem atenção para dar a César o que é de César.

Ser portador da Vibração não é estar na própria Presença.

Assim, portar a Vibração Crística é essencial no seu futuro.

Isso faz de vocês Cristo.

Mas isso não faz de vocês o Cristo histórico.

A nuance é importante.

Lembrem-se também dos escritos: «Cristo voltará como ele partiu» São João, Sri Aurobindo, lhes disse.

Isso foi escrito nomeadamente sob a pluma de Cristo.

Se Cristo disse que voltará como partiu, por que vocês querem procurar Cristo histórico num corpo?

Do mesmo modo, para Maria.

Maria, em suas comunicações, em suas locuções, lhes disse: «eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Eu venho do Céu». 

Quando ela diz que vem do Céu, o que quer dizer? 

Quer dizer que ela está já em um corpo? Mas é impossível.

Em contrapartida, que inúmeras mulheres sejam chamadas a portar a Vibração e a Consciência de Maria, com grande prazer.

Mas, em contrapartida, terminaria dizendo: «não é preciso tomar bexigas por lanternas».

A identificação não faz de você o personagem histórico.

Faz de você o portador da Vibração e da Consciência.

Não é completamente a mesma coisa.

Questão: se as mudanças anunciadas são tão manifestas, por que alguns não as verão? 

Não são alguns, são muitos, infelizmente.

Muitos, muitos.

Eles estarão fechados na sua própria criação mental.

Do mesmo modo que, nos tempos da minha vida, ainda há pouco tempo (isso lhes foi descrito por numerosos mensageiros do além),
os desencarnados continuavam, como se nada fosse, a sua vida quotidiana, porque, para eles, não existia a morte.

Eles continuavam a ir ao trabalho.

Eles continuavam a comer, mas na cabeça deles.

Eles criaram o seu próprio mundo.

E é isso que permitiu manter a ilusão: é o mental, são as Crenças. Nada mais.

Há pessoas que estão tão fechadas nas Crenças que não se darão conta sequer que o mundo desapareceu.

O mundo muda, é evidente que muda, para aqueles que se interessam pelo que acontece.

Questão: poderia dizer que seria uma nova forma de astral que eles próprios criarão?

Não, não é o astral, é o mental.

O astral não poderá nunca mais existir.

Provocar um corpo de desejo na Dualidade, acabou.



Questão: em que mundo viverão esses seres, que estarão assim autoaprisionados?

Eles viverão no que foi chamado de terceira Dimensão Unificada.

Eles permanecerão, como dizer, dependentes (não gosto da palavra «prisioneiro») de uma estrutura em carbono, mas religada à
Fonte.

Esta ligação à Fonte se fará a seu ritmo.

Será necessário, de qualquer forma, desprogramá-los ou que eles próprios se desprogramem.

Os pesos dos programas são bastante fortes, no nível da Consciência humana.

Eu não falo sequer dos pesos da sua Consciência, eu não falo sequer dos pesos que evoluem em vocês.

Vocês acreditam que são vocês, mas não são vocês.

São (creio que o canal gosta bastante de empregar a palavra, vamos ver isso juntos), eu chamaria isso de diabo (ndr: «os pequenos
diabos» ou Esquemas Disfuncionais Precoces) ou algo assim, que agem sem o seu conhecimento, ou seja, que vocês fazem algo, e
vocês dizem tudo confiando que ‘fui eu que o fiz’.

Não, não foi você que o fez.

Não foi a sua consciência.

Foi o seu aspecto sombrio, o seu aspecto sombra que está em você que lhe ditou esse comportamento.

Isso se explica muito, muito bem, no nível espiritual e no nível também de todos os conhecimentos que estão hoje disponíveis sobre a
Terra.

Os condicionamentos (o que foi chamado de 'sistema de controle do mental humano') estão na própria base da ilusão na qual vocês
vivem.

Se não houvesse mais 'sistema de controle do mental humano', se não houvesse mais corpo de desejo (o que é o caso para as 'franjas
de interferências'), esse mundo não existiria simplesmente mais, de um dia para o outro, em alguns minutos.

Mas o peso das Crenças tem sido tão forte nos humanos (eu falo de todos aqueles que têm um corpo nesta densidade, desde milhares
de anos para alguns, dezenas de milhares de anos, para outros) criando um sistema tão rígido e tão sólido, que se tornou quase
impermeável à Luz.

Ora, os seres que aderiram, os seres que participaram disso, os seres que amam esta vida aí (porque há esses), que amam a
alternância sofrimento / prazer, que se comprazem, não no sofrimento, mas que têm a impressão de existirem através do sofrimento,
qualquer que seja, obviamente, vocês tentam sem sucesso lhes falar do Estado de Ser e da Luz, da liberdade de viajar de mundo em
mundo e, bem, eles vão lhes dizer: «isso não existe», já que eles não vivem isso.

Do ponto de vista deles, eles terão totalmente razão.

Como vocês querem aderir a algo que vocês não vivem, uma vez que não fizeram a experiência? 

Se lhes dizem que o creme ao chocolate é melhor que o creme caramelo, se vocês tiverem horror ao chocolate, por que é que iriam
provar do chocolate? 

A Consciência é exatamente similar.

Sair dos condicionamentos, no nível coletivo, completamente só, seria impossível para vocês.

Questão: é preciso evitar o que é metálico (as coroas, os implantes dentários, os óculos)?

Vou dizer-lhe algo: você é muito mais potente do que todos esses metais.

Você é muito mais potente do que toda esta limitação.

Você é muito mais potente do que todas essas doenças.

O problema é que vocês não acreditam ou, então, quando acreditam, isso permanece uma Crença e vocês são incapazes de vivê-la.

Então, agora, enquanto vocês consideram que uma ponte dentária, ou uma coroa, ou uma placa de metal no seu corpo será um
obstáculo para a sua elevação, vocês vão talvez se enganar, porque a sua Consciência é toda poderosa com relação a esse corpo.

Se vocês tivessem fé suficientemente, vocês poderiam deslocar uma montanha.

Se vocês tivessem fé suficientemente, vocês não existiriam mais simplesmente nesta Dimensão.

Vocês reencontrariam diretamente o seu Estado de Ser e o que vocês são na Eternidade.

Isso não era possível na minha vida.

Hoje, é totalmente possível.

Inteiramente.



E quanto mais os dias passarem, mais isso tornar-se-á possível.

Agora, cabe a vocês saberem o que querem viver.

Não se esqueçam jamais da expressão que gosto muito: vocês devem soltar algo para ir para outros lugares. Se vocês não soltarem,
vocês não irão a outros lugares.

Isso é válido para todos os apegos que vocês criaram, para todos os limites que vocês se colocaram, para todos os limites que vocês
aceitaram, todos os condicionamentos que vocês aceitaram: 

«que se não ganho minha vida, eu não vivo», 

«que se não tenho marido ou mulher, sou incompleto»,

«que sou responsável por meus descendentes», 

«que sou responsável por tudo o que me acontece».

Sim, vocês são responsáveis pelo que lhes acontece, mas são vocês que decidem o que lhes acontece.

Hoje, há uma oportunidade excepcional de ter acesso a Dimensões que mesmo os maiores místicos dos tempos passados jamais
puderam se aproximar.

É uma Verdade.

Ainda é preciso querer fazer a experiência.

Se vocês não provarem disso, vocês jamais saberão o que é.

Mas, para provar, ainda uma vez, vocês não podem ter a colher cheia de caramelo e provar o chocolate.

É preciso antes esvaziar o caramelo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, retirem as bicicletas e eu vou agora ter a honra de acompanhá-los, à minha maneira, certamente, e espero estar à altura de Um
Amigo, mas não é necessário contar-lhe, heim?

E vamos viver esse momento particular juntos.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e lhes agradeço, do fundo do meu Coração e de minha humanidade, pela sua atenção.

E eu lhes digo até muito em breve e permaneço com vocês durante agora o tempo desse trabalho.

... Efusão de Energia ...
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Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs em encarnação, queiram aceitar e receber minha Vibração, minha Radiação e minhas saudações.

Eu sou aquele que, há muito tempo, escreveu, sob ditado, o Apocalipse.
Hoje, vocês entraram na vivência do que escrevi então. Hoje, também, abre-se a promessa de realizar o que escrevi,

quando de minha última vida, sobre o supramental.
Hoje, a Luz do supramental está entre vocês.

Ela chega, fusiona-se e se infusiona em sua densidade, acessível, aberta a vocês, em seus espaços Interiores.

A hora chegou, assim como eu o disse em minha vida, de realizar a alquimia que visa abri-los a uma percepção real,
a uma vivência real do que vocês são.

Na Luz Autêntica, na Luz Vibral, abre-se, antes de tudo, a vocês, o olhar da Verdade.
O olhar da Verdade é aquele que lhes faz ver para além da Ilusão.

É aquele que os faz ver a Verdade.

Muitos Seres Humanos no caminho descobrem hoje, graças à iluminação do mental, um certo número de coisas que
haviam sido escondidas e ocultadas.

A compreensão direta, a inteligência direta e não mental dos encadeamentos desse mundo começa, para alguns de
vocês, a aparecer-lhes de maneira mais ou menos clara.

O supramental é também um impulso, em vocês, para encorajá-los a irem para sua Verdade para vocês.
Não uma Verdade exterior, que quiseram impor através de um modelo, qualquer que seja, mas bem mais ir para a

Verdade de sua vivência Interior.

Hoje, a humanidade encarnada tem a possibilidade de aceder e de viver, no supramental, sua vida.

Hoje, lhes é possível realizar inteiramente o que escrevi em minha vida para os tempos futuros.

***

A Revelação e o desvendamento do supramental, em sua Dimensão, passa pelo desaparecimento de tudo o que não
está em acordo com a Vibração e a Consciência supramental.

O terreno foi preparado pela ronda Arcangélica e pela Intercessão de Miguel.
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Hoje, é nesse terreno, enfim liberado dos véus asfixiantes da Ilusão, que vai se tornar cada vez mais evidente e fácil
viver os mundos Unificados.

Nesses mundos, vocês descobrirão, se já não o fizeram, que existem espaços de paz, de serenidade, de tranquilidade, a
nada semelhantes, que lhes eram desconhecidos até agora, quaisquer que fossem seus caminhos.

Esses espaços que se abrem a vocês, esta Revelação, esse desvendamento, é destinado a realizar o que os profetas, de
todos os tempos, anunciaram, cada um com suas palavras, mas refletindo todos a mesma realidade, abrangendo a

mesma vivência: a Revelação da Luz e o desvendamento do que era mantido escondido, ocultado.
A iluminação hoje, sob um dia e uma nova Luz, vai permitir, eu o espero e nós o esperamos, e nós o sabemos, colocar

às claras tudo o que pode ainda hoje representar um freio para sua ascensão a sua plena herança, a sua própria
Essência.

Alguns desvendamentos podem, ainda hoje, assustá-los.
Mas o que os assusta hoje não os assustará mais amanhã, porque o que se estabelece hoje, em sua Consciência, por
seu acesso a esse supramental, fará desaparecer absolutamente todos os medos, tudo o que, ainda hoje, lhes parece

um limite à sua inteireza.

O que, ainda hoje, é limite, amanhã não existirá mais.
Cada um, certamente, a seu próprio ritmo de desvendamento e de Revelação.

Muitas informações lhes serão trazidas e levadas pelo desvendamento da Luz, concernentes ao que vocês são em
Verdade, concernentes a suas linhagens espirituais, concernentes à vivência de estruturas que, até o presente, nesse

corpo físico e nesse corpo sutil existente, jamais puderam Despertar.

As manifestações Vibratórias novas aparecem em vocês, fora mesmo dos circuitos e dos centros que vocês já
conhecem.

Tudo o que acontece atualmente em vocês e ao seu redor participará do estabelecimento do que foi chamado, nos
tempos de Cristo, o estabelecimento do Reino.

As promessas que ele fez quando de sua vinda são para hoje.
A preparação foi longa.

A preparação foi, certamente, para alguns de vocês, dolorosa, como um todo e cada uma.
Mas hoje, isto está para trás.

Hoje, isso não está mais.

***

Hoje, abrindo-se à Verdade, deixando as válvulas escoarem-se, vocês descobrem sua Verdade para além da vaidade
e da Ilusão do que vocês acreditavam ainda até hoje.

Um mundo novo abre-se a vocês.
Esse mundo, em oposição àqueles que vocês conhecem, é o mundo da Verdade, para além das crenças, para além de

suas convicções.

Esse mundo que se abre a vocês é aquele que existiu, pela Eternidade, em todos os tempos.

Esse supramental que estava, em minha vida, ainda longe, está hoje aí.

A aplicação das forças Arcangélicas, a aplicação do conjunto de forças da Luz Autêntica permitiu viver esta
liberação.

Assim como o constatam na superfície de seu mundo, os eventos, assim como os nomeiam, conectam-se e conectar-
se-ão cada vez mais rápido.

Esta aceleração está ligada à entrada da Inteligência da Luz em seu mundo e a sua ação, não mais unicamente de
desconstrução, mas de dissolução total da Ilusão, das falsas aparências, do que não releva a autenticidade da Luz,

mas crenças falsificadas às quais vocês deram corpo.

Foi dito que a Verdade os libertará.
A Verdade é Luz.

A Luz vem também iluminar o que corresponde ao Interior do que vocês são como zonas de Sombra.

Aceitem o que lhes mostra a Luz, sem falsas aparências, sem fuga, sem culpabilidade, não mais.
Aceitem que tudo seja colocado na iluminação.

Aceitem que tudo seja revelado em vocês, em seu caminho, sobre talvez o que reside, ainda, em vocês, de erros para
corrigir.

Deixem a Luz corrigir o erro.
Deixem este impulso novo agir em vocês e ao redor de vocês.

É-lhes solicitado que estejam na Confiança.
É-lhes solicitado que estejam na Alegria, para beneficiarem-se, o mais exatamente possível, da ação benfazeja da

Luz e da Verdade.



Se acolhem, sem qualquer restrição, este alargamento da Luz, esse retorno da Luz, as coisas serão espantosamente
simples para vocês.

Vocês apreenderão por vocês mesmos que resistir à Luz provoca sofrimento, provoca mal estar e desconforto,
enquanto que concordar com a Luz provoca leveza e facilidade, quaisquer que sejam suas idades, quaisquer que

sejam seus inconvenientes, seus mal estares, isso tomará, na Luz, uma importância muito relativa que lhes permitirá
levar, suportar, o que seu corpo leva, sem ali colocar resistência suplementar. 

Mas, bem ao contrário, de certo modo já, de liberá-los, de livrá-los.

***

É-lhes solicitado que estejam lúcidos.
É-lhes solicitado que se olhem face a face.

Não para se julgarem, mas para concordar com o que revela e desvenda a Luz em vocês.

Não se esqueçam jamais que o que está no exterior é como o que está no Interior e o que se desconstrói no exterior
deve também dissolver-se em vocês.

Não há oposição, na Unidade, entre o Interior e o exterior.
O que vocês observam no exterior produz-se em vocês.

O Fogo da Terra, que desperta agora de maneira fenomenal, corresponde ao Fogo de seu Sacro.
A Vibração do Fogo do Coração é a alquimia que realiza o Fogo do Céu em vocês.

A Vibração do Fogo, esse Fogo do céu que chega, é o batismo do Espírito em vocês.
Ele assinala suas redescobertas com o que eram, em toda Eternidade, antes de caírem nesta densidade, onde todos

caímos.

O que lhes aparece, ainda hoje, como prova tangível, tornar-se-á, amanhã, intangível e ausente de prova.

É-lhes preciso também estarem prontos e atentos a toda revolução que acontece em vocês e no exterior de vocês.
Lembrem-se, enfim, de que a resistência é causa de sofrimento.

Lembrem-se, enfim, de que o abandono à Luz é a causa da Alegria.

***

Guardem presente na sua Consciência, mesmo limitada, que o que acontece e o que acontecerá, concorre para a
vinda do Mestre da Luz, para sua Revelação.

Do mesmo modo que Miguel revelou-se a vocês, Cristo revelar-se-á a vocês e em vocês.

Bem além do papel histórico, bem além do que fizeram as religiões, ele revelar-se-á em sua Essência e em sua
Verdade, permitindo-lhes então fusionar inteiramente, se tal é sua escolha, com sua Eternidade.

As comportas do Amor, as comportas da Revelação estão bem abertas.
O conjunto dos Selos foi quebrado.

Mais nada se opõe ao estabelecimento do Reino.
Certamente, para além das franjas de interferências que contribuímos para dissolver, resta ainda, na humanidade,
ainda que não seja seu caso, para vocês, a título individual, um certo número de resistências, todas oriundas, sem

exceção, de um medo ou outro.

Lembrem-se também de que a Luz supramental, a Luz da Verdade, é ausência total de medo, mas que nós
podemos conceber que seu primeiro reencontro possa gerar o medo e a recusa.

Mas nós podemos estar certos, com vocês, que, progressivamente e à medida de sua penetração em sua densidade, o
medo afastar-se-á.

Lembrem-se de que a Fonte de toda a sua Alegria, durante este período, de todas as suas certezas que vocês
procuram nesta Dimensão, não se poderá mais encontrar, de nenhuma maneira, no exterior, mas unicamente em seu
ser Interior, na Vibração do Coração, na Vibração do supramental, na Coroa Radiante da Cabeça, no despertar do

seu Fogo sagrado, e em nenhuma outra parte.
Tudo o que concorreu, de uma maneira ou de outra, para tranquilizá-los no mundo exterior, quaisquer que fossem as
posses que tinham levado a efeito, com relação a parentes, com relação à sociedade, com relação à economia, não

existirão mais.
Isso não é nem castigo, nem punição, mas, sim, a eclosão da Verdade.

A única certeza será Interior, em sua experiência de Vida e de Vibração e unicamente aí.
Tudo o que lhes parecia, habitualmente, útil e necessário a se prender desaparecerá progressivamente de seu campo

de Consciência e de suas próprias capacidades para ali se prenderem.
A dimensão Interior desvendar-se-á então em toda sua majestade, em sua completitude, em sua capacidade para

fazê-los vibrar, na Alegria, o que vocês têm a viver nesses tempos.

Não adiem tampouco para mais tarde o que deve ser empreendido agora porque, «mais tarde» não lhes permitirá
realizá-lo.

Tudo o que está para realizar, é para realizar agora.



Tudo o que está para fazer ou para desfazer, deve ser realizado agora.
Vocês não terão mais a oportunidade de recolocar a um hipotético dia seguinte o que lhes dita e o que lhes sopra a

sua Consciência ilimitada, agora.

***

Vocês viverão momentos intensos, pela Graça da Luz.
Vocês viverão momentos fortes.

Saibam que muitas Consciências, nos Universos Unificados, teriam gostado muito de viver o que vocês vivem,
porque, efetivamente, nada é mais belo do que o retorno à Luz e esta é a Verdade.

Nada é mais belo do que a passagem da sombra e da falsificação para a Luz autêntica e verdadeira.
É a estas Núpcias, agora Terrestres, que vocês são convidados.

As Núpcias Celestes, as Núpcias Terrestres, debruçar-se-ão sobre suas Núpcias Galácticas e sobre a revelação da
infinitude da Vida, da infinidade de formas de Consciências e sobretudo da Bondade da Fonte.

Uma Bondade intrínseca, não sujeita a julgamentos de valor, o que é habitual na ilusão que vocês percorrem ainda.

Nos mundos infinitos, todo lugar que lhes é devido os esperam.
Cabe a vocês, portanto, aceitarem deixar morrer o antigo, aceitarem deixar morrer o medo, a falta, o vazio; cabe a

vocês, portanto, concordarem com a Luz e com sua plenitude.

Não julguem o que irá ocorrer nesse mundo.
Não colem ali rótulos ou denominações.

Progressivamente e à medida em que esses eventos maiores ocorram, quaisquer que sejam,voltem-se,
progressivamente, para o que vocês são.

Nós estamos, nós, Melquizedeques, felizes e preenchidos do que vem.

As múltiplas formas de vida, as múltiplas formas de Consciência da Confederação Intergaláctica que conheceram os
mundos da ilusão, ou não os tendo conhecidos, estão, com relação a vocês, numa dimensão de Amor e de

acolhimento absolutamente inconcebível.
A Luz acolhe e acolherá todo corpo, toda Alma, toda personalidade, sem exceção, cuja Vibração seja procedente do

desejo mesmo de viver a Luz.
Vocês não têm nada mais a fazer para isso, a não ser deixar os medos se dissolverem.

Nada combatam.
Desenvolvam a sua confiança, a sua fé, o seu contato com a Luz.

Recorram, como Miguel lhes disse.
Recorram também a nós.

Lembrem-se que as ‘franjas de interferências’, que os isolavam nesse mundo, são cada vez mais tênues.

Vários de vocês percebem, de uma maneira ou de outra, as presenças vindas da Luz.
Reforcem esta conexão, esta colaboração, aqueles que são capazes.

Obviamente, as circunstâncias desta ilusão vão tentar prendê-los a medos, prendê-los a crenças de um fim, de um
desastre.

Isso é falso. Totalmente falso.

Isso será apenas um desastre para aqueles que aderem à ilusão e somente para aqueles.
Mas a Luz é perdão.

A Luz é inteligência, além do desastre, que permite, pela Luz e pela Graça da Luz, a redenção.
Toda Consciência, sem exceção, pode se redimir por si, pelo consentimento com a bondade da Fonte.

Esta bondade, assim como o constatam, durante os dias que vêm, não é uma vã palavra.
Não se atrasem, portanto, nos ruídos do mundo, que vão tornar-se agora, tonitruantes, dentro de muito poucos dias.

Vejam o nascimento, e não a morte.
Ou, em todo caso, festejem esta morte como o final da separação.

Vocês são convidados para viverem a sua Eternidade.

A mão da Fonte, a mão da Luz, estende-se para vocês.
Nós os esperamos cada dia mais numerosos na Luz.

Nós respeitamos e respeitaremos, todavia, suas escolhas ou suas possibilidades.

Mas a cada dia que passa, suas possibilidades de Luz crescerão.
Quanto mais trevas reinarem no exterior de seu mundo, mais a Luz Interior brilhará, se a aceitam em vocês.

Isso faz parte do processo da passagem.
Isso faz parte também do que detalhei e chamei o ‘switch’ da Consciência.

É a reversão necessária, em vocês, de um olhar exterior e fragmentado para um olhar Unificado e Interior, tornado
possível, ainda uma vez, pela Graça da Luz e pela sua própria Graça.

Aí está, Irmãos e Irmãs humanos em encarnação, esta situação não poderia demorar diante da importância e da
enormidade do que se manifestará em seu mundo interior.

Se há, agora, ainda tempo que me permitam, gostaria, de maneira excepcional, tentar responder a algumas de suas



perguntas, na medida de minhas possibilidades e para além das perguntas puramente pessoais, por favor.

***

Questão: os planetas, de Julho a Setembro, apresentam uma configuração em forma de cruz.

É a cruz que foi anunciada por mim mesmo.
É a hora do que foi denominado o julgamento final.

Mas lembrem-se que são apenas vocês que julgam vocês mesmos, e ninguém mais.
Lembrem-se que Maria, que nós, da Confederação Intergaláctica, não vimos nem julgar, nem condenar, mas, bem ao

contrário, acolher seu despertar.
O que acontece e o que acontecerá em seu mundo ilusório é pura e simplesmente o final e a falência de todas as
ilusões, de todos os sistemas corrompidos, de uma maneira ou de outra, que prevaleceram em suas vidas pessoais

como na vida coletiva.

É o final efetivo, também, de tudo o que é poder e dependência sobre o outro.

Então, obviamente, isso não acontecerá num instante, nem em um momento, porque as resistências existentes vão
fazer explodir várias de suas certezas exteriores, concorrendo, com isso, à descoberta de suas certezas Interiores.

É necessário acolherem isso, aí também, como o trabalho da Luz nos mundos ilusórios, concorrendo para o despertar
definitivo da Luz e para o retorno a sua verdadeira casa.

Esta cruz traduz também, para além da alegoria, para além da energia, a confrontação final, em sua Dimensão,
entre as forças de resistência para a Luz e da Luz.

Compreendam bem que esta confrontação não é por conta da Luz, mas sim da resistência induzida pela Sombra à
Luz, essas resistências, ainda uma vez, exteriores e Interiores.

Durante este período, o centramento, o alinhamento, a pacificação de sua vida exterior, tornar-se-á vital e
essencial, levando-os a tomar decisões ou a levar a efeito resoluções importantes.

Procurem a natureza.
Procurem a simplicidade.

Fujam da agitação.
Fujam de sua mídia.

Encontrem a atmosfera Vibratória que corresponde, em vocês, na manutenção da paz Interior.

Vão, aí também, eu o repito, como muitos outros lhes disseram, para a evidência, para a simplicidade.
Vão para a Alegria.

Fujam de tudo o que os provocam a viver a tristeza.

É nesse sentido que vocês não têm que participar de um impulso que os provocaria, infalivelmente, na reação e na
dualidade.

Lembrem-se de que a melhor maneira de ajudar, no período que vem, não será o de desempenhar o salvador mas,
bem mais, de se estabelecerem firmemente na Luz que vocês são.

Essa é a única maneira autêntica de ajudar.
Estender a mão é bem mais abrir seu Coração, é melhor e mais eficaz.

Alguns de vocês tornar-se-ão, em meio a essas trevas aparentes, um farol, uma Luz na noite.
Alguns outros desempenharão papéis pelos quais não esperam.

O que quer que aconteça, o que quer que chegue, permaneçam centrados.O que quer que lhes aconteça, aceitem ir
para a Luz.

Nós não duvidamos que, progressivamente e à medida do desencadeamento (do desvendamento, inicialmente, e
depois da eclosão em seguida da Luz) nesse mundo, vocês iriam para esta Luz.

Lembrem-se, enfim, de que a Luz e a sua Graça poderão, durante esta tribulação e esses tempos do fim, prover o
conjunto de suas necessidades espirituais e fisiológicas.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em encarnação, eu lhes transmito, ainda uma vez, minha bênção e minha Vibração na Luz azul.

Que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade sejam o seu caminho.
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~ DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua Consciência, da minha Essência à sua
Essência, recebam toda gratidão pela sua Presença.

Eu intervenho em meio a esta densidade em que vocês, irmãos e irmãs, vivem, porque eu percorri, eu também,
o caminho da encarnação, o caminho que conduz e que me conduziu, à época, para viver a revelação da minha

própria Consciência ilimitada.

Hoje, nesta humanidade, vários de vocês descobrem uma Consciência nova.

Esta Consciência não está nas palavras.

Esta Consciência não está nas emoções.

Esta Consciência não está em concepções, em Crenças, ela é antes de tudo Consciência / Vibração,
Consciência Vibratória.

O Despertar da humanidade, hoje, para aqueles que se sentem tocados, é antes de tudo um mecanismo
Vibratório.

Trata-se então de um Despertar Vibratório devendo conduzir o Ser a descobrir seus espaços inexplorados em
meio aos mundos Unificados, em meio às Dimensões Unificadas, bem diferentes do que a maioria de vocês

experimentou até agora.

O Despertar da Consciência a esse estado ilimitado é um mecanismo Vibratório.

Portanto, para aqueles de vocês, aqui como em outro lugar, tendo seguido, tendo praticado diferentes tipos de
trabalhos sobre a Consciência e sobre as Vibrações (que seja pelas Núpcias Celestes, que seja pelo que eu

mesmo transmiti, desde pouco tempo, com relação ao Yoga Celeste, ou ainda por outras vias), hoje, a
Consciência da Luz chega a vocês.

Ela não vem unicamente no Espírito, ela não vem unicamente em meio a suas lâmpadas despertas, a suas
Coroas Radiantes, a seus Triângulos Sagrados, mas desde muito poucos dias, a Luz começa a se revelar, a se

desvendar.

Alguns de vocês percebem as Vibrações e, sobretudo, pelos seus sentidos, as manifestações.

O véu branco que aparece e que desaparece nos seus espaços de vida, por trás dos seus olhos, aumentando
a Vibração da sua própria Consciência e das suas próprias lâmpadas, assinala a irrupção da Luz em meio à

UM AMIGO - 15 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-01bw-Evj8eE/UW9tDy2JQzI/AAAAAAAAAxk/ZPowSn2LScM/s1600/000+UmAmigo+-+15.05.2010+-+base.JPG


Ilusão deste mundo.

***

Como vocês o sabem, o período denominado ‘desconstrução’ pelo Conclave Arcangélico, atinge o seu final.

É o final desta desconstrução que lhes permite, individualmente, mas também coletivamente, viver ou negar a
Consciência ilimitada.

No momento em que os Anjos do Senhor colocam os seus pés na Terra, no momento em que o Fogo do céu
toca o Fogo da Terra e em que, em resposta, o Fogo da Terra desperta, o seu Fogo Interior desperta,

batizando-os pela Água do Mistério em meio à Consciência ilimitada.

Consciência ilimitada, Vibração.

Vibração existindo em meio à sua própria estrutura física, que são a testemunha e a garantia da autenticidade
da sua vivência e do seu acesso.

Em vários ensinamentos, este mundo foi denominada ‘Maya’, ilusão.

Muitos seres humanos, então, aceitaram este conceito sem viver a Essência.

Hoje, vocês, irmãos e irmãs presentes nesta humanidade, vocês vivem, não o conceito, mas a Vibração e a
Essência, o que é senão experiência, pois isso ultrapassa, de longe, o mundo das Crenças e das convicções

para penetrar em cheio no mundo da Verdade.

Vários Arcanjos e vários intervenientes, que seja por este canal, ou por outros meios, têm longamente lhes
falado, sustentado, sobre a relação existente entre os mundos da Dualidade e os mundos da Unidade.

Alguns de vocês tiveram acesso a esses mundos da Unidade em meio ao seu corpo de Estado de Ser.

***

Nós nos esforçamos, nós, o conjunto dos Melquizedeques, para favorecer o seu acesso à área da Consciência
unificada, o seu acesso à Unificação, ao Ilimitado.

Nós cuidamos para que o máximo de Consciências humanas possa ter acesso, em nível Vibratório, a esse
espaço de Vida prometido desde muito tempo e que, hoje, se encontra em período de atualização.

Esse período de atualização e de manifestação, que sinaliza o fim desta Dimensão ilusória que vocês têm
percorrido com seus pés e com a sua Consciência, está agora em via de instalação.

As Vibrações do seu próprio mundo se modificam.

Várias modificações em seus ambientes respectivos e coletivos se transformam.

Vocês têm sob seus olhos, vocês têm sob sua mídia, vocês têm por sua própria Consciência, algumas
informações bem reais e concretas sobre o que acontece hoje.

Alguns impulsos existindo em meio à sua Consciência limitada levam-nos a viver essa abertura para o Ilimitado.

Esse ‘Switch’ da Consciência, assim denominado por Sri Aurobindo, começa a se produzir em meio à
Consciência coletiva.

É isso que vocês assistem e é isso que vocês vão testemunhar, cada vez mais, no seu tempo Terrestre, que
vocês vão poder contar doravante em dias e não mais em meses e em anos.

***

Minha intervenção de hoje é para chamar a sua Consciência justamente sobre esse fato que as manifestações
da Consciência unitária vivenciam em meio à sua própria Consciência, em meio ao seu ambiente familiar, com
lutas que se traduz para vocês, por hesitações, por questionamentos e finalmente, eu o espero, por escolhas

de bom senso, agora, a viver e a serem vividas de maneira progressiva por toda humanidade.

Obviamente, e assim como o sabem, assim como o experimentaram, as resistências à mudança da
humanidade são os elementos que produzirão as manifestações, talvez desagradáveis, aos olhos da

Consciência limitada.

Aí também, tudo dependerá do ‘ponto de vista’, pois, como o sabem, o que a lagarta denomina morte, a
borboleta chama de nascimento, ocorrendo, aqui, o seu próprio renascimento em meio às esferas ilimitadas.



O momento da liberação está aí.

Somente a Vibração da sua Consciência poderá dar-lhes acesso ao Ilimitado.

Nenhuma Crença, nenhuma fé sequer, sozinha, será suficiente para levá-los aos mundos do Ilimitado.

Não existe freio a não ser vocês mesmos.

Não existe freio que se mantenha diante da beleza e da Graça da Luz que se revela no seu mundo.

Existem apenas resistências interiores oriundas simplesmente e unicamente disso, dos seus próprios medos.

O medo é o principal freio da ascensão à Consciência ilimitada, da ascensão à Alegria eterna, porque a
angústia da morte está bem inscrita no ser humano.

Mas entendam bem que o que morre, e o que vai morrer, não é nada além do que a Ilusão, o efêmero.

Somente o Eterno, somente o Infinito, somente a beleza permanecerão.

***

Vocês vão enraizar em vocês e somente em vocês, as forças e a Consciência necessárias para viver em
serenidade e em lucidez o que está aí, agora.

Todas as soluções, sem exceção, estão no interior da Consciência ilimitada que bate à sua porta.

O que foi anunciado desde tempos imemoriais (que isso seja na sua Bíblia, como nos ensinamentos do
Vedanta, como em outro lugar, como em todos os lugares, eu diria), é agora.

Resistir à Luz, em relação ao medo, é verdadeiramente o único obstáculo.

Não há outro.

Não há karma que o sustente.

Não há relações sociais que o sustentem.

Não há atividade profissional, afetiva, familiar que resista diante da majestade da Luz.

Para vocês, irmãos e irmãs, cabe decidir o que desejam, o que podem e o que poderão.

Retenham bem que somente a Vibração do seu Coração, que somente a Vibração da sua Consciência em
meio ao Coração, irá permitir-lhes escapar, interior e exteriormente, à ilusão da destruição deste mundo.

A Luz Unitária não pode coexistir neste mundo.

Lembrem-se das palavras do Cristo: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Isso irá se tornar extremamente realçado e intensificado, como o é já para alguns de vocês, no controle de
quem vocês são, não em meio a este mundo, mas em meio à Verdade.

***

As portas se abrem a vocês.

Vocês irão aceitar ou não sair da prisão?

Toda questão está aí.

Toda perspicácia da Consciência deve se voltar a esse ponto preciso.

Desejam permanecer na ilusão ou desejam ir, deixando tudo o que é ilusão, aos mundos da Unidade e da
verdade?

Ir para o Singular é uma grande Alegria.

Ir para a ilusão será um grande sofrimento.

A Luz não pune jamais.

A Luz os deixa livres e os deixará livres até o último instante da sua respiração neste mundo.

Há de torná-los inscritos em meio aos astros, inscritos em meio aos movimentos de todas as galáxias.

O momento do seu despertar e da sua saída desta ilusão chegou.

Dentro de muito poucos dias, o próprio Arcanjo Miguel irá lhes revelar como se aproximar, nos próximos dois
meses, do acesso à Unidade, do acesso ao Estado de Ser, mas retenham que, qualquer que seja a técnica,



qualquer que seja o exercício, qualquer que seja o que se empreender, a via a mais direta para a Luz e para a
Unidade é a Vibração do Coração, a Vibração da sua Essência e da sua capacidade, pela Vibração, para ir

além dos medos inscritos nas estruturas arcaicas do ser humano, relativas ao medo.

O que vem não é a morte.

O que vem é Ressurreição, como a que lhes foi anunciada por Sri Aurobindo, quando ele foi São João, no
Apocalipse.

Então, sim, regozijem-se.

Não se atenham ao que se destrói em vocês e ao redor de vocês, porque o que se abre e se constrói é fonte
de Alegria inefável que nunca vocês puderam encontrar até então, em meio a esses mundos que percorrem.

Sim, muito em breve, vocês serão chamados, chamados individual e coletivamente, a viver a Luz ou a voltar as
costas para a Luz.

***

Ir para a Luz necessita deixar cair todas as máscaras, todos os karmas, todas as relações que os aprisionam,
tudo o que os retêm nesse mundo.

Não é questão, para tanto, de abandonar este mundo, mas na medida do possível, de se elevar pela sua
Vibração, pela sua Alegria.

Se derem um passo para a Luz, a Luz dará cem para vocês, porque os tempos chegaram.

Viver a Alegria, viver a Eternidade é possível hoje.

Coletivamente, isso irá se tornar Verdade e evidência.

Cada vez mais a ilusão vai se destruir, cada vez mais a ilusão vai desaparecer, cada vez mais a Luz irá se
fortalecer.

Ela irá se fortalecer em vocês pelo Abandono à Luz.

Este Abandono à Luz é a Inteligência Suprema da Vida e da Consciência.

Miguel tem seguidamente nomeado vocês de Sementes de Estrelas.

Vocês também foram denominados filhos da Luz, filhos da lei do Um, porque realmente vocês vêm das
estrelas.

Vocês o esqueceram porque os fizeram esquecer.

Vocês foram seduzidos pela ilusão, como muitos.

Hoje, se o desejarem, em Vibração, em Unidade, em Consciência, tudo isso irá desaparecer da sua área de
Consciência.

O nascimento da nova Dimensão dar-se-á, para aqueles que integrarão a Consciência ilimitada, que aceitarão
acolher a Luz no seu Ser interior, com facilidade e grande Alegria, confinado talvez nesse êxtase particular que

eu terei a ocasião de ajudá-los a viver, certamente, ao final da minha intervenção.

Esses espaços da Alegria interior que se manifestam, quando vocês tocam o Infinito, quando vocês tocam a
Verdade.

Além da própria percepção da sensação, do estado de Consciência produzido pela Unidade em vocês, vocês
se colocam nessa Alegria indizível da Reconexão com vocês mesmos.

Descobrir o Ilimitado é também aceitar por fim ao limitado, não atuando contra o limitado, certamente não, mas
deixando se desagregar pela força e pela Graça do Ilimitado em vocês, porque, quando vocês aceitam se

tornar Semeadores e Ancoradores da Luz, a sua vida muda, o ambiente muda e o mundo inteiro muda.

Vocês têm contribuído, todos, aqui como em outros lugares, à sua maneira, para a chegada da Luz.

Isso os restitui, estava programado desde muito tempo, desde mesmo a sua descida em meio à Ilusão.

A Fonte vem despertar em vocês esta promessa.

A Divina Criadora, Maria, vem revelar em vocês a sua filiação maternal a mais importante.

Isso acontece agora.

Isso não é amanhã ou depois, é realmente agora.

Aliás, encontrar o Ilimitado exige se ajustar o mais próximo da Vibração do momento, do momento presente e
de se afastar de todas as questões emocionais, mentais, das questões sobre o amanhã, que só têm sentido

quando o limitado é o único a se manifestar, mas que não têm qualquer sentido a partir do momento em que o
Ilimitado bate à sua porta.

Vocês alteram certamente, o paradigma, vocês alteram certamente, a Dimensão, mas vocês alteram, acima de



tudo, a Consciência.

Vocês encontram a sua Consciência ilimitada, da qual haviam sido separados.

De nada serve querer conhecer os prós e os contras históricos, no momento.

***

Apenas, centrar-se no momento presente, em meio à Consciência ilimitada, é a resposta a todas as questões,
sem exceção.

Porque quando vocês descobrem o Ilimitado e que vocês se estabilizam em meio ao Ilimitado, a personalidade
deixa de existir.

Nada mais existe, exceto a Luz que vocês se tornam.

Há uma identificação com a Fonte e tudo se torna Fonte em vocês.

A Fonte, a quem vocês prometeram lembrar do seu juramento, no momento em que deixaram o mundo do
Ilimitado para percorrer os caminhos da limitação.

Hoje, nos espaços de Vibração que eu comunico e, por sua própria Vibração, nós entramos verdadeiramente
nas esferas da Alegria, da beleza, do que é denominado Samadhi, neste êxtase que comunga entre a Luz e

vocês, em que a distância entre a Luz e vocês justamente, não mais existe.

Vocês se tornam coincidentes com a Luz.

Vocês se tornam realmente a Luz e, em meio a essa Luz, não há lugar para a Sombra.

Não há lugar para as interrogações da Dualidade.

Se vocês deixam o lugar para a Luz, o medo se evapora nela mesma.

Não há que combater, há simplesmente que aceitar, que aquiescer à Luz.

Isso fará toda a diferença dos caminhos para os tempos que aí estão.

Certos pontos de vista vão disparar, infelizmente para alguns, o sofrimento.

Um ponto de vista ilimitado, ao contrário, verá somente a Luz e nenhum sofrimento.

Assim então, as palavras do Cristo encontram toda ressonância: “que te seja feito segundo a tua fé”.

A fé sendo entendida, aqui, não como um sistema de Crenças, mas, muito mais, como a capacidade Vibratória
para vibrar no Coração e em meio à Consciência Unificada.

Que vocês possam ser cada vez mais numerosos, queridos irmãos e queridas irmãs, para penetrarem esses
espaços do Ilimitado, onde a Alegria toma peso e o sofrimento não tem mais lugar.

***

Vocês são chamados a se tornar o seu próprio veículo de Luz, o que alguns de vocês, na sua tradição,
denominam Merkabah, que nós chamamos de outra forma no Vedanta, que vocês encontram em alguns

escritos, na Bhagavad Gita, por exemplo, denominado Vimana, que é a capacidade para viajar no veículo de
Luz.

É isso que está agora com vocês e em vocês.

Vocês irão despertar essa Dimensão de Estado de Ser, de Luz, em meio à sua Consciência limitada?

Vocês irão acolher esse veículo de Luz magnífico e irão, enfim, se tornar esse veículo de Luz?

Apenas vocês que têm a resposta.

Apenas vocês que têm a possibilidade de realizar, pelo abandono à Luz verídica, pelo abandono à Vibração da
Luz unitária, isso que agora emerge, que alguns olhos percebem e que algumas Consciências em via de

Despertar vivem.

Imergir-se em meio à Verdade da Luz, pois ela é um bálsamo que virá pôr fim a todas as suas ilusões, a todos
os seus sofrimentos, a todas as suas hesitações.

Eis o que eu podia lhes desejar de mais belo e de mais sincero para o que vocês vivem agora.

Então, caros irmãos e caras irmãs, eu desejo abrir com vocês um espaço para diálogo, relativo ao que eu vim
expressar.

Se for possível lhes dar um esclarecimento mais importante, que isso seja pelas palavras ou pela minha



Vibração, eu desejo fazê-lo.

Eu desejo mesmo fazê-lo.

Então, eu lhes dou a palavra.

*** 

Pergunta: na prática do ‘Yoga Celeste’, eu sou tomado por bocejos que cessam na fase de retorno. Ao que
isso corresponde?

Cara irmã, o bocejo corresponde a uma interpenetração de níveis diferentes de Consciência.
É muito lógico, neste tipo de exercício, como em outros, deixar escapar as tensões sob forma de bocejos.

Isso traduz, para muitas Consciências, a passagem de um estado de Consciência a outro estado de
Consciência.

***

Pergunta: ao que corresponde a percepção de um tubo que entra pela parte superior da cabeça?

Caro irmão, efetivamente há uma adição, em meio às qualidades de irradiação Vibratória e de Luz que nós
emitimos e que nós liberamos para vocês, que isso seja em meio à nobre Assembleia dos Melquizedeques,

que isso seja em meio ao Conclave Arcangélico e, de maneira muito mais recente, assim que vocês o sentem,
em meio às 12 Estrelas de Maria.

Isso se traduz, em vocês, pela percepção de uma Vibração nova impactando-se em meio ao Sahasrara e, para
os mais avançados de vocês, pelas Vibrações ao nível do que é denominado o 12º Corpo (no nível da ponta

do nariz e das asas do nariz), traduzindo a irrupção e a interpenetração da Luz no seu mundo.
É nesse sentido que Miguel disse que o Fogo do céu tinha tocado o Fogo da Terra.

É nesse sentido que os Anjos do Senhor põem os pés na Terra.
É nesse sentido que a Luz se revela em meio ao seu mundo.

A abertura desse canal de comunicação, em relação com uma parte muito precisa do Sahasrara Chakra, que
vocês chamam de 7º Chakra, e por intermédio do 12º Corpo, situado no nível da ponta do nariz e das asas do
nariz, de Vibrações novas, são o modo de conexão com o que será denominado ‘o Anúncio feito por Maria’.

***

Pergunta: eu sinto uma Vibração em todo o corpo e eu fico tonta, durante a meditação.

Cara irmã, existe uma variedade de manifestações Vibratórias ocorrendo no momento dos seus espaços de
meditação.

O conjunto contribui para interpenetrar a Consciência ilimitada na sua Consciência limitada, a Consciência do
seu corpo de personalidade no corpo de Estado de Ser.

Há realmente um ajuste Vibratório ocorrendo no momento específico dos seus alinhamentos, quando vocês o
decidem, quando vocês o desejam, permitindo fazer Vibrar, em vocês, as estruturas incomuns que

correspondem às novas estruturas, mas também aos novos potenciais da sua Consciência.
Todas essas manifestações (quer sejam sonoras, Vibratórias), em meio às suas lâmpadas, traduzem a

reunificação em curso do que foi denominado ‘Tripla Lareira’, ou seja, a Coroa Radiante do Coração, a Coroa
Radiante da cabeça e o Triângulo sagrado no nível do seu sacro.

É esse trabalho de reunificação que vocês vão viver, nós os esperamos, cada vez mais numerosos, durante os
dois meses que os separam da Consciência Unitária do mês de julho.
Esse encontro, esses encontros, estão inscritos na agenda dos Céus.

Vocês têm respondido ‘presente’, cada um à sua maneira, ao impulso da Luz.
Resta agora integrar o impulso da Luz em meio ao conjunto das suas estruturas.

É o que está em via de realização e é o que vocês percebem nos seus momentos de alinhamento. 

***



Pergunta: você aceitaria divulgar a sua identidade por ocasião da sua última encarnação?

Muito em breve.

Há necessidade, para isso, viver, no nível coletivo, algumas manifestações da Luz que estão em curso.

O ‘muito em breve’ querendo dizer talvez alguns dias, mais algumas semanas.

Saibam simplesmente que eu, como o disse, vivenciei o Despertar para a Consciência ilimitada muito jovem e
que, como uma pessoa muito exigente, digamos assim, passei o resto da minha vida explorando esse estado e

essa passagem.

Todos os meus escritos consistiram, justamente, em falar dessa passagem da Consciência limitada para a
Consciência ilimitada.

Como você pressentiu, a minha última encarnação foi, naturalmente, na Índia.

Eu sou certamente a Consciência, entre todos os meus irmãos Melquizedeque, talvez a mais capaz, pelo
estudo extensivo que conduzi durante a minha vida, de poder beneficiá-los, além mesmo do ‘Yoga Celeste’,

pelos meus espaços de Radiações, de permitir-lhes aproximar-se, com toda placidez, da Consciência Unitária.

***

Pergunta: em que a Consciência Unitária é ilimitada? Eu vejo uma contradição.

A Consciência Unitária é ilimitada no sentido em que vocês podem explorar e manifestar livremente a sua
Consciência em meio a todas as Dimensões Unificadas.

Existe, naturalmente, um suporte, denominado corpo de Estado de Ser que é diferente segundo a sua origem
estelar, que é diferente segundo o seu próprio esquema evolutivo.

Estabelecer-se em meio ao Estado de Ser permite-lhes serem ilimitados e Unitários.

É possível que vocês pertençam, em meio ao seu corpo de Estado de Ser, tanto à 5ª Dimensão quanto a uma
Dimensão mais elevada.

Há realmente a capacidade para ser ilimitado e Unitário ao mesmo tempo.

Vocês podem viver a Consciência da Fonte e imergir em meio à Fonte, até se tornarem vocês mesmos A
Fonte.

Vocês têm a possibilidade de explorar os mundos intermediários, de mudar de forma e de Vibração à vontade,
o que não é o caso quando vocês estão imobilizados em meio a um corpo de estrutura de carbono.

O Ilimitado não pode se conceber pelo mental.

É, antes de tudo, uma experiência que se vive.

Só pode haver contradição se existir Dualidade.

Em meio à Unidade, a Consciência Unificada está em Paz, ela viaja em meio a todas as Dimensões.

Não há mais barreira, não há mais prisão, há a Consciência livre, unificada, que é chamado,
no Vedanta, de Satchitananda.

A permanência da Felicidade Suprema é o que se vive quando vocês saem da Dualidade.

Deve ser entendido, em relação ao que vem, ao nível da Revelação da Luz e da dissolução do seu mundo, que
haverá três maneiras de ser e três maneiras de viver.

A primeira maneira situar-se-á ao nível da ‘emoção’, e isso, ainda uma vez, eu o especifico, qualquer que seja a
sua capacidade para aceder aos mundos Unificados, viver o mundo da emoção irá dirigi-los à reação e então à

Dualidade.

Ela irá conduzi-los a tentar preservar o que puder, segundo a sua Consciência limitada.

Haverá o medo que será onipresente, posto que a emoção tem sempre por base o medo, mesmo se ela é
prazer.

A emoção é Dual, por Essência.



Em seguida virão os que terão excedido, em seu modo de reação, o mundo da emoção.

Eles irão reagir, portanto, ao nível do que se chama de mundo ‘mental’, que é ele também, dual, chamando a
soluções relacionadas a problemas bem reais que farão destrinchar a Consciência mental e limitada em bem,

em mal, em julgamento de valor.

E de um outro lado, haverá os que serão capazes de se estabelecer em meio à sua Consciência Unificada e
ilimitada, de viver no Estado de Ser e que poderão continuar a percorrer este mundo, enquanto ele existir, na

totalidade, mantendo esta Consciência Unificada.

Em meio à Consciência Unificada não há mais questionamento.

Não há mais dúvida, porque tudo é evidência e tudo é resposta.

E toda a vida restando a viver agenciar-se-á segundo o princípio da abundância da Luz.

O que não será, naturalmente, absolutamente o caso se vocês persistirem em viver em meio ao mental ou em
meio à emoção.

***

Pergunta: como acontece quando nos encontramos banhado na Luz?

Vocês se tornam Satchitananda.

Vocês vivem o que é chamado de Maha Samadhi.

Nada mais existe senão isso.

Obviamente, do exterior, há uma questão: a questão sendo saber o que é esta Luz.

Ora, vocês não podem saber.

Vocês só podem viver.

Todo o resto é apenas especulação mental afastando-os da Vibração da Luz.

***

Pergunta: ingressar no mundo do Ilimitado significa abandonar o corpo de carbono da encarnação?

No momento, não.

Dentro de muito pouco tempo, sim.

Não pode existir corpo de carbono em meio aos mundos ilimitados.

O carbono, sobre o plano etimológico, é o carvão.

É o que é negro.

É o que é desprovido de Vida e de Vibração.

Se vocês escutarem e se vocês lerem o testemunho de vários seres humanos tendo tido acesso, de maneira
temporária, a essa famosa Luz que é descrita, sem serem capazes de lá ficarem, eles lhes dizem quase todos
– em todo caso para a grande maioria que aceitou o princípio e a experiência – que essa Luz é Amor, que ela é

Tudo, que ela engloba tudo.

Evidentemente, quando vocês permanecem no nível das palavras, vocês não têm a experiência.

Hoje, nós os encorajamos e nós desejamos para vocês que vocês sigam para a Vibração.

A Luz é Vibração.

A Luz que não é Vibração, não é Luz.

A Luz que vocês veem não é a Luz.

A Luz se torna a Luz quando ela se torna Vibração.

A Luz é Radiação, irradiação.

Ela sofre transmutação nela mesma.



Ela sofre transmutação nela mesma.

Ela não necessita da ferramenta mental, nem da ferramenta emocional.

Ela tem simplesmente desejo de se estabelecer e de ser.

***

Pergunta: o que quer dizer quando você diz: ‘se você o quiser’, ‘se você o desejar’?

Bem amado, existe no seu mundo uma lei que prevalece.

Essa lei foi instaurada, tem muito tempo, por aqueles mesmos que os privaram do seu acesso à Fonte.

Essa lei, que vocês todos aceitaram, na maior parte dos modelos tradicionais, religiosos, espirituais, é
denominada ‘livre arbítrio’.

Nos mundos Unificados e Unitários, não há livre arbítrio.

Existe simplesmente a Liberdade, que é, admitam-no, outra coisa.

Assim, ao me expressar hoje, frente a vocês, em relação aos seus desejos, eu respeito claramente o seu livre
arbítrio e a sua ausência de liberdade.

***

Pergunta: o que existe como ferramenta de purificação para se limpar e avançar?

Caro irmão, há muitas.

Mas, hoje, há uma suprema que é o Abandono, repetindo assim as frases do Cristo na cruz.

O Abandono à Luz é a garantia e o agente purificador final.

Enquanto vocês quiserem agir por vocês mesmos para purificar-se, isso é uma abordagem louvável, mas que
corresponde à Dualidade, à vontade.

Certamente, uma vontade de bem, mas mesmo assim uma vontade de qualquer maneira.

Em meio aos mundos Unificados que se interpenetram hoje, a purificação se faz pela Inteligência da Luz.

Existe apenas, como lhes digo, deixar agir a Luz em vocês.

Mas o ‘só há’ apenas reflete as resistências do mental.

Porque, quando vocês dizem isso, é claro, e quando eu o digo com vocês, é para ilustrar o que são as
resistências do mental no seu mundo.

Lembrem-se também das palavras do Cristo: “aquele que desejar salvar a vida, irá perdê-la. Aquele que
desejar perdê-la será salvo”.

O que é questão de perder, senão a personalidade?

Não desejar destruí-la (pois isso também é uma prova do ego), simplesmente se deixar transcender pela Luz,
abandonar-se e acolher a Luz.

Assim como o disse o Cristo: “mantenha sua casa limpa, pois ninguém sabe nem a hora, nem o momento”.

Eu posso simplesmente lhes dizer que a hora e o momento estão aí, em sua escala de tempo, e não na nossa.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de adormecer durante a meditação?

Cara irmã, isso se chama uma obliteração da Consciência.

Alguns seres vivem o acesso ao Estado de Ser dessa maneira.

É uma espécie de proteção.



Uma proteção para que não saiam imediatamente desse corpo, para que permaneçam, assim como disse
Miguel, porque nós precisamos de vocês em meio a esta matéria.

Certamente, chegou, agora, a hora de viver, cada vez mais conscientemente, os mecanismos da translação
dimensional.

Mas nós precisamos de vocês, não nós, mas vocês precisam de vocês, em meio a esta Dimensão, para
ancorar e difundir ainda mais a Luz, para que um número sempre crescente de irmãos e de irmãs se regozije

nas esperas do Ilimitado.

Portanto, o fato de adormecer é uma proteção da sua própria Consciência, visando manter certa forma de
integridade desse corpo físico que é, no momento, ainda necessário.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de Ascensão com o corpo?

Caro irmão, saiba simplesmente que, definitivamente, a Ascensão irá acontecer com ou sem o corpo, não há
qualquer importância, posto que, em última análise e no final, vocês perdem, de todo modo, esta estrutura em

carbono.

A Ascensão com o corpo só tem um objetivo, é o de transmitir alguns elementos memoriais importantes para
os mundos Unificados.

E nada mais.

A persistência do corpo não tem qualquer interesse, porque o que vocês irão descobrir, o seu corpo de Estado
de Ser, é a sua verdadeira moradia.

A casa em que vocês estão hoje, esse corpo que vocês tomaram, é efêmero.

Disso, vocês todos sabem, pois vocês passam pelas portas da morte.

O corpo de Estado de Ser é eterno.

Ele muda de forma.

Ele se modifica.

Vocês foram privados dele, ele havia sido removido.

Hoje, ele volta.

Então, em última análise, a Ascensão com o corpo refere-se àqueles que deverão manter um corpo de
carbono até o extremo limite deste mundo.

Eles deverão permanecer em meio às vicissitudes das tribulações em curso, para permitir uma
sustentabilidade memorial em meio aos mundos unificados.

***

Pergunta: É possível que uma Consciência encarnada busque a Luz, mas que a sua Alma não queira?

Poderia existir.

No entanto, devo lembrar que em meio aos múltiplos universos, a consciência limitada e dissociada não existirá
mais.

Definitivamente, o processo que é levado à viver toda a humanidade e este sistema solar, é, queiramos ou não,
uma transformação no sentido de uma elevação.

Simplesmente, algumas Consciências, alguns irmãos e algumas irmãs, terão a possibilidade Vibratória de
aceder aos mundos insuspeitos para vocês, ainda hoje, e outros, não a terão.

Novamente, não há nenhuma barreira kármica.

A única barreira está ligada ao medo e então à ausência de Vibração.

O medo é o que retarda a Vibração, bem como o mental.



Bem como a emoção.

Quando não há emoção, nem o mental, a Vibração se acelera.

Alguns dentre vocês a vivenciam por um adormecimento – medida de proteção -, outros a vivem por um
alinhamento, por uma ativação da Coroa Radiante da cabeça ou do Coração, pelo Triângulo Sagrado ou ainda,

pelas novas Vibrações penetrando pelo Sahasrara Chakra ou se manifestando no nível dos dois últimos
corpos – no nível do lábio e do nariz.

Novamente, a Consciência decide, nesse momento, conduzir o corpo, literalmente e no sentido o mais inicial,
com a Vibração, ou ao contrário, não conduzir o corpo com a Vibração e recair nas preocupações ligadas a

esta ilusão.

Quando vocês descobrem e quando vocês aceitam viver em meio à Vibração Unitária, em meio à Consciência
ilimitada, em meio ao Samadhi, vocês podem fazer suas as frases do Cristo que disse: “será que o pássaro se

importa com o que ele vai comer amanhã?”.

Amanhã é outro tempo que ainda não está inscrito em meio ao Ilimitado.

Amanhã faz parte da limitação.

Se vocês mergulharem em meio às forças da Luz Unitária, em meio à Fonte, em meio à tripla Radiação (que
lhes foram liberadas agora, algumas delas desde 25 anos e, outras, desde dois anos), vocês vão poder fazer

sua essa frase, denominando isso, se vocês o desejarem, a Divina Providência, a Graça.

Porque, quando vocês estão no abandono à Luz, sob a Inteligência da Luz, tudo o que chega e que se
manifesta em meio à sua vida é Graça e não mais sujeito à lei de ação / reação, mas unicamente à lei de Ação

da Graça.

A Luz irá sempre assegurar, quando vocês a aceitarem em vocês, que tudo o que acontece e que ocorre na
sua vida, vá em direção da Luz.

Então, vocês não têm que temer nem amanhã, nem qualquer carência por vir.

Estes estarão apenas em ressonância com os pontos de vista limitados, os pontos de vista do medo, os
pontos de vista emocionais, os pontos de vista mentais.

Definitivamente, a escolha é simples: ir para a Vibração ou ir para a não Vibração.

Não haverá alternativa.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos irmãos e irmãs, a minha forma de lhes agradecer por terem estado atentos é de propor, do meu
Coração ao seu Coração, um espaço de Comunhão em meio à Vibração.

É a minha maneira de saudá-los e também de acolhê-los, como vocês têm me acolhido.

... Efusão de Energia ...

Do meu Coração ao seu Coração.

Eu lhes digo até muito em breve.



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

Mensagem do Venerável ‘UM AMIGO’ no site francês:
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

 
ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e por ver aqui, como sempre, novas
cabeças.

Então, eu lhes dou a palavra, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, como lhes disse UM AMIGO, nós
esfregamos as mãos e o Coração porque estamos contentes de estarmos em breve com vocês.

***

Questão: por que bocejamos tanto durante os exercícios?

A liberação e os bocejos correspondem à mudança de estado de Consciência.
Vocês penetram em níveis, para muitos de vocês, certamente, que são novos.

E acessando esses estados de Consciência diferentes, os bocejos expressam, se quiserem, a adequação da
Consciência limitada com o seu Estado de Ser.
E isso se reflete frequentemente por bocejos.

As coisas são bem feitas.

***

Questão: os Ancoradores de Luz irão acompanhar aqueles que permanecerem na 3ª Dimensão
Unificada ou o seu papel estará terminado?

Então, haverá, obviamente, nos espaços onde serão recriadas as 3ª Dimensões Unificadas, haverá,
obviamente, guardiões intraterrenos.

Isso é indispensável, ainda que não haja mais, se quiserem, este isolamento que foi conhecido na Terra.
É indispensável porque há comunicação na 3ª Dimensão não dissociada.

Uma comunicação é possível com as outras Dimensões e há, aí também, seres que vão servir de guardiões,
de intermediários.

Não se poderá mais chamá-los de Anjos Guardiões, porque naquele momento as funções serão ligeiramente
diferentes.

O.M. Aïvanhov - 16 de maio de 2010 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_OMA.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Alguns, aliás (e nem me perguntem por que), irão desempenhar os papéis daqueles que estão hoje na
Intraterra, mas em outro lugar, em um outro universo, se preferirem.

Sinto que as bicicletas começam a se ativar.

***

Questão: na 3ª Dimensão Unificada continua a Dualidade?

Há a Dualidade, ou seja, as forças de oposição.
A diferença essencial é que vocês permanecem conscientes e conectados com as outras Dimensões.

Mas não há a possibilidade de viajar conscientemente nas múltiplas Dimensões.
Portanto, vocês ficam ‘prisioneiros de uma forma’, mas livres no Espírito e na Verdade.

O que não era o caso na sua terceira Dimensão dissociada, que era a minha também, certamente.

***

Questão: aqueles que estiverem na 3ª Dimensão Unificada poderão passar na 5ª Dimensão?

Qualquer ser e qualquer Consciência está destinada, nas linhagens humanoides, digamos, sejam quais forem
as suas linhagens espirituais, a aceder a esta liberdade total.

Mas alguns seres terão, como dizer, avançado tanto na Dualidade que será necessário algum tempo para se
aclimatar de novo, a fim de poder aceder à transdimensionalidade, ou seja, à capacidade para mudar de forma

instantaneamente.

***

Questão: poderia nos falar dos diferentes níveis Vibratórios?

Saibam que existe um número indefinido de Dimensões.
Esse número indefinido não é infinito.

Ele está em constante evolução.
Mas há seres, Consciências que evoluem em meio a linhagens evolutivas (os humanos, dos quais nós fazemos

parte), criadas, a um dado momento, pela Grande Eloha MARIA, pelos mestres geneticistas.
A grande regra da evolução é que, quando vocês são criados a partir da FONTE e manifestam uma

individualização da sua Consciência com relação à FONTE, vocês se tornam capazes de experimentar e de
explorar uma gama específica de Vibrações.

Esta gama específica de Vibrações corresponde, em geral, a várias Dimensões.
O que caracteriza uma Dimensão é a frequência Vibratória da Consciência e das partículas existentes nessa

Dimensão.
Há, no que chamamos de ‘geração descendente’, ou seja, desde as Dimensões mais elevadas até as

Dimensões mais inferiores, uma complexidade da Vida que faz com que o aspecto fisiológico e o aspecto
forma tornem-se extremamente complexos.

É o que vocês conhecem com a fisiologia: há unhas, cabelos, pelos, diferentes atributos e ornamentos,
digamos.

Quando vocês se elevam de novo, pela via ascensional, à sua Dimensão eterna, vocês não são mais
dependentes, como dizer, vocês não estão mais associados a uma limitação de forma, vocês são, ao contrário,

extremamente simples em uma forma, em um estado Dimensional.
E quanto mais vocês se elevarem em Consciência, ou quanto mais observarem as outras Dimensões, mais
vocês se darão conta de que as coisas tornam-se simples no nível da sua forma, da sua disposição e das

funções que se tornam extremamente cruciais na condução dos universos, mas que necessitam justamente
desta simplicidade.

A complexidade da Vida é observada, sobretudo, nos níveis de Dimensão hierarquicamente inferior,
Vibratoriamente inferior.

Mas quanto mais vocês se elevarem, mais vocês observam formas de Consciência que não estão limitadas a
uma forma, mas que se afastam cada vez mais de qualquer antropomorfismo, de uma forma de vida tal como
vocês a conhecem, com uma cabeça, um tronco, dois membros na parte superior e dois membros embaixo e,

por vezes, dois membros atrás, que foram assimilados a asas.
Lembrem-se, entretanto, de que o que é importante, não para compreender, mas para tentar já imaginar, antes

de vivê-lo, é que quando vocês penetram no seu corpo de Estado de Ser, esse corpo de estado de Ser é
infinito.

Ele é eterno, imortal, mas é mutável.
Quer dizer que, de acordo com a Dimensão na qual se manifestar a sua Consciência, a forma pode mudar.

MIGUEL, todos vocês têm na cabeça a representação desse jovem homem com seus anéis, o seu manto azul,



a sua espada que atravessa o dragão.
Essa é uma forma de antropomorfismo que existe na 5ª Dimensão.

Mas na sua Dimensão original, que é a 18ª Dimensão, não-evolutiva, eu especifico, porque os Arcanjos são
fiéis a eles mesmos desde a Criação dos mundos e dos universos.

Essas linhagens não-evolutivas são as garantias da Criação de mundos, mas estão no limite do
antropomorfismo.

E MIGUEL e os Arcanjos são pássaros.
Lembrem-se, e eu lhes digo se não souberem, de que aqueles a quem chamam de animais (seus cães, seus

gatos, os animais domésticos, algumas raças de animal selvagem) são uma paródia da Criação.
Porque os ‘maus rapazes’, quando chegaram a este mundo, eles mesmos criaram formas de vida para

zombarem, se quiserem, de algumas linhagens.
E eles criaram, voluntariamente, formas animais, como vocês as chamam, que nada têm de animal, aliás,

porque eu lhes garanto que, para algumas linhagens e alguns povos vindos da Confederação Intergaláctica, os
animais somos nós, no sentido em que vocês entendem isso, vocês, hoje.

Vocês vêm um pouquinho a inversão, não é?
Então, é preciso ter a sabedoria para compreender que as formas animais que vocês veem são apenas uma

representação (um pouco sarcástica, eu diria, conhecendo os Dracos, eu diria até mesmo um pouco, muito,
sarcástica) do que são as outras linhagens.

Obviamente, eles não se criaram como animal, não é?, hem?
Vocês não vão ver um Draco sob forma animal.

E, portanto, os animais não são o que vocês acreditam.
Eles são uma representação das linhagens espirituais por vezes as mais elevadas.

Isso vocês já sabem, por exemplo, para os mamíferos marinhos, que vêm de Dimensões extremamente mais
evoluídas do que o ser humano atual presente sobre a Terra.

***

Questão: que diferença há entre a vacuidade e o Estado de Ser?

O Estado de Ser confere a vacuidade.
No Estado de Ser não há separação Dimensional.

Portanto, enquanto estando em meio a um corpo de Estado de Ser específico, de acordo com o seu estado
Dimensional, há a possibilidade de viver o vazio e, se quiserem, vocês podem dissolver o seu Estado de Ser

para se fundirem novamente na dissolução total.
Mas, em regra geral, mesmo os seres que estão nas linhagens evolutivas, como o ser humano, por exemplo,

vivem o seu Estado de Ser durante... a Eternidade.
Há tantas coisas para fazer lá em cima, se vocês soubessem como nós nos divertimos!

***

Questão: o que entende exatamente por ‘maus rapazes’? Isso faz referência a um vocabulário dual e,
apesar disso, eles descendem igualmente da FONTE?

Mas, cara amiga, na encarnação em que você está, há meninos malcriados não é?
E, no entanto, quando você tem um filho malcriado, continua sendo seu filho.

Mas você o chama de malcriado.
Bem, do mesmo modo, não é dual.

Eles são assim mesmo de linhagens que não são verdadeiramente evolutivas por enquanto, mas eles irão se
tornar evolutivos quando se tornarem ‘bons rapazes’.

Mas esses ‘maus rapazes’ têm os seus dias contados.
Como sabem, dentre os Dracos iniciais que efetuaram a rebelião com Lúcifer, a maior parte é hoje seres

redimidos.
Eles têm de qualquer modo, Vibratoriamente, como vocês denominam isso, uma densidade Vibratória, mesmo

nos planos mais elevados, muito impressionante.
Mas são ‘maus rapazes’, eu mantenho.

Que irão retornarão, certamente, à FONTE, mas disso eles sabem também, ainda que não queiram confessar
no momento.

Mas tudo muda, vocês sabem.

***



Questão: se temos várias linhagens, que corpo nós vamos escolher?

Isso depende, sobretudo, antes de tudo, da Dimensão para onde você irá.
Você irá reencontrar a Dimensão que tinha antes de penetrar nesta matriz.

Se você veio da 11ª Dimensão, você vai reencontrar o seu corpo de 11ª Dimensão.
Se você veio e estava estabelecido na 18ª Dimensão, você vai reencontrar o seu corpo de 18ª Dimensão.

Se você era da 5ª Dimensão, vai reencontrar o seu corpo de 5ª Dimensão, etc., etc..
Então, obviamente, vamos tomar um exemplo.

Quanto mais você se eleva nos planos dimensionais, mais as formas tendem a se tornarem uniformes e
mutáveis, ou seja, vocês não são mais identificados com as suas linhagens que sustentaram durante a sua

tomada de forma neste mundo.
As linhagens correspondem, de fato, às diferentes partes que lhes permitiram a sua própria criação, porque
podemos imaginar que vocês tomaram tal dom, tal função, dentro de um mundo especializado nesta função.

Por exemplo, os seres de Sírius, de Sírius A, que são Delfinoides, são mestres geneticistas.
Os Dracos, de quem falaremos a seguir, cuja maior parte vem da Ursa Maior, são, como se poderia chamar

isso, é difícil de encontrar a analogia no seu mundo, poder-se-ia dizer os mantenedores.
Não é preciso que eles me ouçam, hem?, mas são seres muito potentes que intervêm no agenciamento de

algumas formas no nível das Dimensões, antes que decidam criar a dissociação.
Em seguida, há seres, por exemplo, que são especializados na compreensão do que vocês chamam de

fractais e que vivem nos universos fractais, totalmente, são os Arcturianos, que são de fato os Leoninos, que
têm cabeças de leões.

Há Sirius B, com cabeças de cães.
Mas não vão dizer aos cães que os consideram como um animal, porque aí vocês serão muito mal recebidos.
Mas, isso, hoje, é a sua compreensão intelectual, mas quando vocês começarem a aceder e a sair da matriz,

vocês verão coisas inacreditáveis.
Então, vocês podem bem imaginar que, além do aspecto Vibratório que explica por que as nossas

embarcações, em especial a frota Mariana que gira em torno do Sol, não pode se aproximar muito da sua
Terra.

Vocês podem já imaginar, os Anjos do Senhor, quando foram descritos há não muito tempo e que agora, os
seres humanos vão tomá-los por ‘maus rapazes’, enquanto que eles nada têm de ‘maus rapazes’, são os Anjos

do Senhor, os Servos de Cristo.
Mas vocês estão tão impregnados na sua forma humana, que ao ver um cão em pé, como vocês, vocês correm

o risco de ter um ataque, e eu nem falo dos golfinhos de pele vermelha.
Eu não falo tampouco de ver uma cabeça de falcão na frente de vocês, com mãos como batedores.

Vejam vocês, vocês imaginem um pouco a complexidade Vibratória.
Eu me apercebo de que, aqui, muitos viveram manifestações importantes no nível das Coroas.

Mas isso se refere a vocês com vocês mesmos.
Vocês ainda não abriram as vias de comunicação que são acessíveis a partir do momento em que vocês

estiverem no Estado de Ser e a partir do momento em que vocês nos encontrarem.
Então, se encontrarem, comigo, tranquilizem-se, eu tenho sempre o mesmo aspecto.

Mas eu posso também subir mais alto no nível Vibratório e aparecer sob uma forma de Luz específica, que é a
minha Dimensão de origem, da 11ª Dimensão.

Mas aí, vocês correm o risco de se enganar com o que veem.
Por outro lado, quando vocês entrarem com Consciência no seu corpo de Estado de Ser que vocês irão

encontrar aí, vocês estarão em vocês, vocês ficarão à vontade.
Quer vocês tenham uma cabeça disso ou daquilo.

O mais importante é a Vibração, não é a forma, lembrem-se disso.
Por que, a partir dos mundos Unificados, a forma é mutável.

Ela não é fixa como nas Dimensões de carbono.

***

Questão: qual é a forma dos Pleiadianos?

Oh, existem várias linhagens Pleiadianas, há mais do que uma.
E, do mesmo modo que no nível de Siírius, do sistema solar de Sírius, há Sírius A, Sírius B, Sírius C.
Em um caso, há os golfinhos e ainda, nos golfinhos, é um universo inteiro que se espalha sobre várias

Dimensões, com dezenas de planetas diferentes ao redor do Sol e com formas de vida Delfinoide
profundamente diferentes.

Há uma diferença essencial, comportamental, Vibratória, entre os golfinhos hoje presentes na Intraterra



Unificada na 3ª Dimensão e os golfinhos mestres geneticistas que permaneceram em Sírius e que jamais
percorreram as vias da encarnação como MARIA.

Portanto, há golfinhos de 2 metros, há golfinhos de 3 metros, há os que têm a pele branca, outros a pele
vermelha, outros a pele acobreada, outros a pele cinzenta, que vocês conhecem.

E, se preferirem, é como vocês sobre a Terra, há os brancos, os amarelos, etc., etc., dentro da mesma
Dimensão.

Há mesmo, sobre esta Terra, linhagens que não pertencem ao seu mundo evolutivo.
Por exemplo, os gnomos, as fadas, os elfos, os duendes, que nada têm a ver com as linhagens evolutivas

humanas.
E que não são prisioneiros da Dualidade.

O que explica que um duende ou um gnomo possa aparecer ou desaparecer tão rápido.
Eles evoluem sobre a 2ª Dimensão e podem por vezes manifestar-se na 3ª Dimensão.

***

Questão: e para os Pleiadianos?

Então, os Pleiadianos, há os humanoides, há formas de vida que são muito elevadas, que estão além do
antropomorfismo, há uma das estrelas das Plêiades de onde vêm os seres denominados ‘civilização dos

Triângulos’.
Há também Alcyone, que está no canto.

E aí há a FONTE, a FONTE das FONTES, que se apresenta sob a forma que ela quiser.
Ela pode viajar com total liberdade (e felizmente, pois é o chefe dos chefes), que pode ser ao mesmo tempo a

totalidade desta Consciência dentro de um eléctron ou de um fóton, como dentro de um universo inteiro.
A sua Consciência viaja e é mutável de um extremo a outro da escala de Vibrações e de Dimensões.
Aliás, foi o contrato que fez com que a FONTE pudesse se manifestar em meio a um corpo humano.

Assim como ela pode se manifestar dentro de um corpo de qualquer origem.
Então, vocês veem, por enquanto vocês estão habituados nesta Dimensão onde vocês estão, em uma forma.

Vocês estão identificados com a sua forma, com o seu corpo fisiológico.
Mas admitam que nas outras Dimensões, a sua forma é mutável.

Vocês são imortais, vocês são impermanentes, vocês estão no vazio, vocês estão na Totalidade e vocês
podem, ainda por cima, mudar de forma.

Vocês se dão conta de tudo o que terão que reencontrar, que explorar?

***

Questão: poderia voltar a falar da constelação planetária sob forma de Cruz que vai se manifestar de
julho a setembro?

Ela corresponde à sua Cruz, ou seja, ao que foi anunciado pelos profetas, por mim também, das minhas visões
que tive na minha vida, que foi, sobretudo, descrito pelo meu grande amigo e meu grande irmão Bença Deunov,

algumas horas antes da sua morte, que descreveu perfeitamente o que chegaria à Terra.
E o que chega à Terra, que é a sua Ascensão, que é a sua transformação, assim como a de vocês, está ligada,

obviamente, a calendários cósmicos e a calendários planetários.
Os calendários planetários, no seu mundo, têm um efeito.

Este efeito não é de forma alguma o mesmo nos mundos Unificados.
Vocês estão sujeitos, nesta Dualidade, a forças gravitacionais.

Essas forças gravitacionais existem devido às massas existentes para os planetas.
Quando as massas desses planetas se distribuírem de tal modo a apresentar, em relação à sua visão

antropocêntrica da Terra, uma Cruz, de uma parte a outra do Sol, bem, é o momento em que a Terra muda.
Isso, esse momento, ele está inscrito em meio à Dualidade.

Paralelamente a esta cruz, chegam influências ligadas a Hercólubus, ligadas a Nêmesis, como nomearam os
‘maus rapazes’.

Nêmesis, este sol, este planeta sombra, se preferirem, vocês não o veem com o olhar do olho.
Vocês o veem, desde agora, se olharem o Sol se pondo com olhos fechados, vocês vão ver duas fontes de

luz.
Uma que é o Sol e uma exatamente ao lado.

É Hercólubus.
As influências de Hercólubus são importantes nos sistemas gravitacionais.

Há um terceiro elemento nesse quadro cósmico, que os ‘maus rapazes’ não haviam imaginado por um
segundo.



Era a irradiação da Luz Metatrônica que viria reajustar um pouco tudo isso, não é, e não segundo a visão dos
‘maus rapazes’.

Segundo a visão da Luz.
Mas isso eles não podiam saber, porque esses seres, essas entidades, controlam os deslocamentos espaço-

tempo, mas nesta Dimensão.
Eles não podiam perceber que a Luz que é emitida pelo cinturão de Órion e, em particular, por Betelgeuse, iria

chegar sobre a Terra.
Sobretudo não durante a mesma época que a Cruz.

Tudo isso chega ao mesmo tempo.
É uma ópera cósmica que vai se apresentar, com a intervenção da Confederação Intergaláctica da Luz, e

também com a intervenção das irradiações cósmicas que vocês denominaram Onda Galáctica, que vem, se
vocês quiserem, juntar-se à irradiação de Betelgeuse, à irradiação de Alcyone, às influências gravitacionais da

Cruz e às influências gravitacionais de Hercólubus.
Tudo isso vai se encontrar a partir deste verão (inverno, no hemisfério Sul).

***

Questão: qual é o papel da 4ª Dimensão?

Plano de vida intermediário.
A vida não é sustentada na 4ª Dimensão.

É um estado intermediário.
Há vidas estabilizadas, no plano Vibratório, na 3ª, na 5ª, na 9ª, na 11ª, na 18ª, na 24ª, por vezes na 21ª

Dimensão e além disso.
Mas o que são denominadas 4ª, 6ª, 7ª, são planos de coesão, onde não há Consciência propriamente dita,

estabelecida.

*** 

Questão: uma saída no corpo astral impediria de ir ao corpo de Estado de Ser?

Não, absolutamente não.
Mas, simplesmente, são dois modos Vibratórios totalmente diferentes.

Mas há seres que se divertem, e foi o caso na minha vida, quando eu era Merlin, nos mundos astrais e há tal
atração pelo mundo astral, há tal capacidade para agir sobre o ambiente, que isso os faz tomar bexigas por

lanternas, vocês são persuadidos de que é a Luz.
Mas há uma diferença essencial que é preciso assimilar, entre o que se chama de mundo ‘astral’ e de mundos

espirituais.
O mundo astral, vocês compreenderam, pertence à matriz.

As luzes se irradiam, ou seja, elas vão do interior para o exterior.
Elas não estão no interior das formas.

De acordo?
Nos corpos de Estado de Ser, seja na 5ª, na 11ª e bem além, a irradiação é interior.

Quer dizer que a Luz está no interior, é o corpo que é luminoso, não é a irradiação que é luminosa.
É exatamente o inverso entre o astral e os corpos espirituais.

***

Questão: as luzes que podemos ver na meditação vêm de nós ou de outras Dimensões?

Tudo é possível.
Vocês podem ver simplesmente uma luz astral, vocês podem ver luzes relacionadas à ativação do 3º olho, que

passa por algumas etapas durante a ativação, justamente, do Sahasrara, vocês podem ter acesso a
percepções ligadas a luzes pertencentes a outras Dimensões, tudo é possível.

Tudo depende do que você vê.
E é muito vasto, como domínio.

A própria visão do 3º olho vai se manifestar por cores pontuais, precisas, que giram umas nas outras.
Que resultam, por vezes, em rostos.

Os rostos são as memórias das suas próprias vidas passadas, são os rostos que vocês tiveram no passado.
Por vezes vocês veem formas geométricas.



Essas formas geométricas são o que subtendem o mundo astral.
E depois, vocês começam a entrar nas formas onde as luzes, efetivamente, não estão mais no exterior ou em

um ponto como no seu 3º olho, mas vocês começam a perceber as entidades da pura Luz autêntica, que
estão, portanto, invertidas com relação ao que vocês veem.

Por exemplo, se houver, entre vocês, quem seja clarividente e que observa, por exemplo, quando o Arcanjo
ANAEL chega, ele vê um nevoeiro branco com uma forma longilínea.

É o que os seus olhos dissociados percebem da Luz.
E vocês têm o hábito de falar de aura, de irradiação.

Vocês veem, ao redor dos seres, uma irradiação exterior.
Não me digam que vocês veem a Luz no interior do corpo físico.

Há alguns que podem fazê-lo, mas são muito, muito raros.
Há muito poucos que são capazes de ver a Luz interior.
O que vocês veem é uma manifestação exterior da Luz.

Mesmo os chakras.
Vocês veem a contraparte etérea, astral, dos chakras, mas vocês não veem a realidade espiritual dos chakras.

Porque a realidade espiritual está em uma irradiação que está em outra direção e que é a própria Luz.
Não confundir a irradiação com a Luz.

Isso é típico da reversão que existe nesta Dimensão dissociada.
Portanto, um ser de Luz é um ser que é da Luz.

A sua forma é Luz.
A irradiação não se expressa sob a forma colorida, expressa-se sob a forma de Vibrações.

Mas, quando vocês estão na sua Dimensão dissociada, vocês podem ver a Luz e a irradiação quando têm
acesso, vocês mesmos, a esta visão ligada ao Estado de Ser.

*** 

Questão: o petróleo é o sangue venoso da Terra, e a água o seu sangue arterial?

Sim. Podemos também dizer o inverso.
O sangue que está escondido é o sangue arterial.

O sangue que é visível é o sangue venoso.
O sangue espesso, é o sangue carregado de tóxicos, aquele que vocês queimam, que vocês chamam de

petróleo.
E o sangue puro, é a água salgada, é o sangue arterial.

As duas visões podem se completar.

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, fiquem bem.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas saudações e todos os meus agradecimentos por terem

sido tão atentos ao que lhes disse.
Eu lhes digo até muito em breve, fiquem bem, na Paz e no Coração, sobretudo, e jamais se esqueçam da

Alegria.
E sorriam.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article0745.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-16_mai_2010-article0745.pdf
16 de maio de 2010

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-16_mai_2010-article0745.pdf
http://autresdimensions.info/article0745.html
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_ANAEL.mp3

~ A PRESENÇA ~

Eu lhes apresento as minhas homenagens, Almas humanas na encarnação.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu venho a vocês para prosseguir a minha tarefa como embaixador do Conclave Arcangélico.

Venho também e virei, doravante e cada vez mais, entre vocês, por intermédio desse canal que eu guardo e
acompanhado do Arcanjo URIEL, cuja missão começa a partir de amanhã.

URIEL, o Arcanjo da Presença.

URIEL, o Arcanjo que realiza e que acompanha a passagem de uma Dimensão a outra.

Eu venho falar de uma série de Vibrações e de palavras em relação direta com o que é chamado de Presença.

Presença a vocês mesmos, Presença ao Universo, Presença ao seu Ser, Presença no seu Estado de Ser, que
condiciona o bom desenrolar da passagem da sua Consciência, voltando-se de um Estado limitado e

fragmentado para o Estado ilimitado e Unitário.

O Arcanjo URIEL vai agora penetrar, não nesse canal, mas na atmosfera Vibratória deste espaço, para que, no
decorrer das nossas trocas, vocês possam viver e se aproximar do estado de ser necessário ao

estabelecimento da sua Presença, da sua Confiança e da sua Alegria.

Então, juntos, como embaixador do Conclave, acolhamos URIEL...

... Efusão de Energia ...

Bem Amadas Sementes de Estrela, assim nomeados, realizar o Coração, abrir o Coração é o seu único

ANAEL - 16 de maio de 2010 - Parte 1 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_ANAEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


objetivo desses tempos que podemos chamar, agora, de reduzidos.

A partir de agora, será ao mesmo tempo possível e necessário (pelo menos para aqueles de vocês que
quiserem, do fundo do seu Espírito, da sua Alma, acessar o Estado de Ser) recentrar a sua Vibração, a sua

Consciência dentro do que agora alguns de vocês se apercebem desde algum tempo.

O estabelecimento, em meio a vocês mesmos, da Vibração da Coroa Radiante do Coração, chamada de Fogo
do Coração (esse Fogo alimentador constituído de partículas novas e de Vibrações novas) tem por vocação

dar-lhes as chaves ascensionais que, definitiva e irremediavelmente, vocês irão compreender, vocês irão viver,
não podem estar senão em vocês.

Certamente, existem e sempre vão existir ajudas Vibratórias, ajudas da Consciência Unificada, vindo facilitar-
lhes a tarefa.

Mas, esta tarefa, apenas vocês, e vocês sozinhos podem realizar.

Levem a Consciência ao centro do seu ser, ao centro das suas estruturas ativas em vocês.

E o papel do Anjo da Presença é este: torná-los Consciência e permitir-lhes tomar Consciência da Vibração da
sua Essência, em meio ao seu Templo Interior.

Despertar a lâmpada cardíaca irá permitir acolher, por sua vez, e a partir do seu retorno, o Mestre da Luz e,
antes mesmo desse retorno, acolher pessoalmente o Anúncio a ser feito por MARIA.

Eu deixarei a sua Divina Mãe expressar, amanhã, o que ela tem para lhes dizer a fim de prepará-los para este
reencontro.

Hoje, acompanhados da Vibração e da Presença do Arcanjo URIEL, vamos ajudá-los a caminhar para o
Instante, a caminhar no presente, a caminhar em sua invencibilidade de Ser, em sua invencibilidade de

Semente de Estrela reencontrada.

Amanhã, portas novas irão se abrir no seu mundo.

Portais interdimensionais novos irão se abrir, os Círculos de Fogo dos Anciões vão atingir um novo patamar
Vibratório.

A ativação das novas lâmpadas vai se revelar para um número cada vez maior de Seres Humanos nesta
Dimensão.

As Doze Estrelas de Maria começam a ser percebidas, vividas e sentidas em sua ação Vibratória, no nível da
cabeça.

Alguns de vocês sentem a Vibração e o efeito.

O conjunto dessas novas manifestações tem, em última análise, apenas um único objetivo: prepará-los para o
seu próprio encontro, prepará-los para o encontro com o seu ser Crístico.

Vários intervenientes que fazem parte dos Melquizedeques lhes comunicaram meios simples e eficazes de se
aproximar do seu Coração.

Hoje, é tempo de penetrar, com coragem, com determinação, com leveza, com Alegria, no seu Templo Interior.

Um dos Quatro Viventes, Hayot Ha Kodesh, Querubim, denominado Vehuiah, vai se juntar à minha Presença
aqui mesmo e à Presença de URIEL, neste espaço, para preparar a nossa comunicação que irá acontecer,

como diz frequentemente UM AMIGO, do seu Coração ao nosso Coração e do nosso Coração ao seu
Coração.

Acolhamos Vehuiah.

... Efusão de Energia ...

Na Vibração da Presença e do Fogo do Coração, a própria Vibração e as palavras que elas sustentam, vamos
juntos nos comunicar e Comungar no que se refere ao Coração, à Presença, à Unidade, à Verdade.

Assim, abrimos este espaço conjunto com a Unidade, com a FONTE, agora presentes.

Comuniquemo-nos.

***



Questão: como terapeuta, durante um tratamento, quando se envia a Luz branca, ou dourada, ou
rosa, isso faz uma diferença para a pessoa que recebe?

A Vibração da Consciência que emite esta cor é preponderante.

Se o alinhamento for realizado, então, visualizar, imaginar, enviar uma Luz Rosa, corresponde à Verdade.

A Consciência daquele que a recebe, alinhada, irá perceber a qualidade Vibratória, em quantidade e em
qualidade, da cor rosa.

Eu chamo sua atenção, Bem Amada, sobre o fato que, muitas vezes e na maioria das vezes, o que é imaginado
ser enviado é, com frequência, apenas uma projeção.

O importante não é a cor (ainda que nos Universos tudo proceda e participe da cor: a cor é Vibração, a forma é
Vibração), mas o importante, no seu mundo dissociado que você percorre, é a qualidade do seu próprio

Coração, porque você vai impregnar, mesmo sem querer, mesmo sem decidir, o que é emitido, projetado,
pensado, imaginado, da sua própria coloração.

Há, através deste ato (ato de uma 'vontade de bem'), a Presença de uma vontade.
O que foi útil desde tempos memoráveis, na sua dualidade, deve, hoje, ceder o lugar para a Presença e para o

Coração.

Por que, se você estiver alinhada no seu Coração, no momento do que você chama de terapia ou de cuidado, o
que é emitido não tem mais qualquer espécie de importância, pois a cor culmina na cor final, a Vibração do

Fogo do Amor, a inteligência da Luz, cujas virtudes curativas buscadas são totalmente eficazes.

Vocês passam da fragmentação para a Unificação.

Dentro da lógica da dualidade, era necessário identificar um problema e identificar um suporte (seja ele qual
fosse: físico, químico, mental), em relação com as diferentes técnicas existentes, permitindo compensar,

corrigir o que tinha necessidade de sê-lo.

Hoje, mais que nunca e ainda menos, muito menos do que amanhã, somente irá prevalecer a qualidade
Vibratória da sua Presença.

No sentido desta Presença, vocês poderão, assim como CRISTO, dizer, pronunciar: ‘levanta-te e anda’, porque
o que age é o Fogo do Amor e não uma análise, mesmo a mais exata, de uma determinada situação.

A ação da Graça, o perdão, o Fogo do Coração, a Inteligência/Luz, são os vetores da cura Interior.

Da sua, como daquele que vem pedir a ajuda.

Vocês devem encarnar o ‘princípio de atração e de ressonância’, manifestá-lo em suas vidas.

Querer saber o efeito de tal ou tal cor não tem que ser conhecido, mas que ser integrado.

A integração não passa pelo filtro mental nem pela análise, mas diretamente pela integração no nível do
Coração.

A qualidade da sua Presença, seja terapeuta ou não, irá condicionar a ressonância e a atração manifestando-se
na vida de vocês, nesses tempos reduzidos.

Vocês mudam de paradigma.

Vocês mudam de modo Vibratório.

Vocês mudam de modo de manifestação.

Vocês penetram em espaços e territórios desconhecidos.

Isso requer voltar a ser como uma criança: novo e virgem de qualquer crença.

Sem espera.

Exceto viver o instante, exceto estar presente a si mesmo, na qualidade da FONTE, na qualidade do seu
Estado de Ser.

Presença.

Essa palavra, essa simples palavra abrange, em si, o início do seu futuro, o início do seu acesso à sua
Unidade.



Sejam quais forem as suas atividades, sejam quais forem as suas idades terrestres, sejam quais forem os
seus condicionamentos, recorram ao Anjo da Presença.

Recorram, assim como disse, ao Arcanjo MIGUEL, para guiar os seus passos e as suas Vibrações para o
Coração.

Ali se situa a fonte de todo contentamento físico, psíquico, emocional, espiritual.

É neste aprendizado que a Vibração e as circunstâncias da sua vida, nesta matriz, conduzem-nos doravante.

Vocês vão aceitar viver no Coração ou vão se afastar?

Viver no Coração é Alegria.

Cada vez mais, isso será Verdade.

Afastar-se do Coração será fonte de confusão, de agitação, de questionamento e, em última análise, de
indisposição cada vez mais profunda.

Isso está diretamente ligado ao final da desconstrução e ao estabelecimento progressivo da Luz, tanto no seu
mundo, em vocês, como no exterior de vocês.

Resistir à Luz faz sofrer.

Ir para a Luz preenche de Alegria e afasta o sofrimento que não tem mais qualquer tomada na sua
Consciência, como no seu corpo.

Assim como lhes foi dito e repetido: vão para a simplicidade, vão para a humildade.

Se os seus condicionamentos de vida os levarem a exercer relações, atividades, de natureza complicada, ser-
lhes-á necessário renunciar ou sofrer cada vez mais.

Compreendam bem que não é a Luz que os faz sofrer, mas o seu próprio afastamento da Verdade e da Luz.

A Luz é leveza, Alegria, serenidade, Presença a si mesmo.

Isso se situa diretamente em um ponto específico do seu corpo, denominado Coração.

Abrir o Coração não é a abertura do mental, mas uma abertura real, concreta, física, tangível, indiscutível, da
sua Presença a si mesmos, manifestada pela própria Vibração do que vocês chamam de chakra e do que nós

chamamos de Coroa Radiante do Coração.

Neste espaço, tudo é solução, tudo é evidência, tudo se resolve.

Não existe nenhum, absolutamente nenhum obstáculo, que não possa ser transcendido pela Presença.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: quando não podemos estar presente nas canalizações, podemos sentir e viver as mesmas
Vibrações, ouvindo-as ou lendo-as nas transcrições?

Bem Amada, felizmente isso é assim, se não, falaríamos em vão e as nossas palavras se perderiam entre as
suas palavras.

Eu frequentemente disse que a Vibração da Presença, que a Vibração do Coração é de longe superior às
palavras.

Mas algumas palavras são portadoras desta Vibração, por que elas estão ligadas, de maneira intensa, à
evidência da Verdade.

Assim, além mesmo da sua Presença física, além mesmo da compreensão do que acontece, uma multidão de
Seres Humanos vive a quintessência.

Eu diria mesmo que é desejável viver a quintessência sem mesmo colocar palavras em cima por que, se vocês
vivem a Vibração, as palavras não têm mais o sentido que vocês lhes atribuem.

Elas se tornam, elas mesmas, Vibração.

Quer eu pronuncie a palavra Amor ou a palavra ódio, não tem mais qualquer sentido, porque é a Vibração do
Coração que carrega isso.

Assim, alinhando-se na sua Presença, não existe qualquer palavra que possa feri-los.



Há apenas palavras que os alcançam pela Vibração.

Vocês poderiam tapar as orelhas e permanecer aqui e viver a Essência, por que vocês estariam na Vibração e
não unicamente à escuta da cabeça.

Nós agimos assim, no Conclave, através de reuniões Micaélicas que lhes foram dadas há mais de um ano.

Alguns seres, obviamente, viveram esta transformação sem nada conhecer do que acontecia.

Eles, entretanto, viveram isso.

O Coração deles estava pronto.

Não há, portanto, impossibilidade de viver isso fora mesmo da minha Presença, fora mesmo da sua Presença
neste espaço.

Assim funciona a Verdade.

Ela jamais estará, no seu mundo, inscrita nas palavras, porque a palavra que não é Vibrada, permanece letra
morta e condicionamento.

É solicitado, hoje, para irem além dos condicionamentos, além das crenças, além das ideias, a fim de
penetrarem na Vibração da Coroa Radiante.

Eu frequentemente disse que a Inteligência da Luz necessitava do seu abandono à Luz.

Vocês jamais seriam, jamais, tão inteligentes quanto a Luz.

Resta-lhes, portanto, apenas tornarem-se a Luz, o que vocês São, de toda a Eternidade, antes de terem vivido
esta experiência da limitação.

Há, portanto, apenas que reconquistar, ao se abandonar, o que vocês São.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: por que o que vemos diante de nós matiza-se por vezes como uma ligeira bruma?

Isso participa da mensagem privada que eu dei, agora, a alguns de vocês.

O que vocês chamam de véu ou de bruma diante dos olhos é um paradoxo, pois se trata da infiltração da Luz
Autêntica Vibral que começou em meio ao seu mundo.

Os seus olhos veem isso como um véu.
O paradoxo é que se trata de um desvendamento que deve revelar-lhes a Verdade.

Devido ao seu isolamento nesta matriz, isso lhes aparece como um véu.

Mas esse véu não é um véu.

Vocês começam a perceber, pelos seus sentidos (sentido tátil e sentido visual, sentido auditivo para outros),
a Luz.

Isso lhes aparece, efetivamente, como um véu manifestando-se fora dos seus espaços de interiorização, por
momentos, às vezes, e frequentemente de improviso.

Assim, o desvendamento da Luz, consecutivo à desconstrução que termina amanhã, do Arcanjo MIGUEL: uma
série de ilusões, de falsificações, que levaram à existência deste mundo, cai.

Caindo, a Luz chega.

Ela se desvenda, revelando-se.

E vocês, que não estão ainda totalmente desvendados a vocês mesmos, vivem isso como um véu, como uma
sombra.

Isso é muito lógico e corresponde ao que vocês irão viver, cada vez mais.

Neste espaço de manifestações da Luz, em meio mesmo ao seu ambiente, caberá a vocês, a vocês também,
entrarem nesta Dimensão pelo Fogo do Coração, pelo Triângulo Sagrado, pela Coroa Radiante da Cabeça, e

se reunificarem.



É isso que está em andamento, que lhes será detalhado pelo Arcanjo MIGUEL, que abre o período dos dois
primeiros meses da Presença do Arcanjo URIEL, prefigurando a vinda das últimas Chaves Metatrônicas para o

15 de agosto do seu ano.

Isso lhes dá tempo para aclimatarem-se à Vibração, para aclimatarem-se à Luz e se abandonarem à Luz.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como uma pessoa esquizofrênica pode contatar a Presença?

Bem Amada, uma pessoa chamada de esquizofrênica, ou com outras patologias, como vocês as nomeiam,
está já conectada com a Presença.

O seu problema não é a conexão com a Presença, mas a conexão com este mundo.

Do mesmo modo, vocês não têm que se preocupar com os seus filhos.

Preocupem-se com vocês mesmos.

A melhor maneira de estabelecer a Presença, a melhor maneira de estabelecer a Luz, nesse mundo,
é estabelecê-la em vocês.

Enquanto vocês procurarem estabelecê-la no outro, além de vocês, vocês irão se afastar da Luz.

Vocês estão nos tempos reduzidos.

Esses tempos reduzidos não podem ver a aplicação de regras antigas, que permitiram aproximar-se da Luz,
como o sentido do serviço, como a compaixão, como o Bakti Yoga e outros termos existentes na humanidade.

Vocês devem estabelecer a Luz em vocês, assim como Arcanjo MIGUEL lhes disse.

Estabelecendo a Luz em si mesmo vocês servem o mundo de maneira muito mais útil do que entrando nos
jogos da dualidade (fazer o bem para se opor ao mal, ou o inverso) que prevaleceram no seu mundo, baseados

nas forças de oposição, baseados nas forças gravitacionais, baseados na oposição elétron/nêutron/próton.

Cabe a vocês acolherem a Vibração ou não acolhê-la.

Cabe a vocês irem para a Unidade ou não viverem a Unidade, ou negarem, até mesmo, qualquer possibilidade
real.

Ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.

Ser-lhes-á feito segundo a sua fé.

Ser-lhes-á feito, não por uma autoridade exterior, mas lhes será feito por vocês mesmos, sobre vocês
mesmos.

Assim é a etapa na qual vocês entram, da Ressurreição final.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: por que não chegar a se projetar a partir do final do próximo mês de junho?

Bem Amada, eu diria, feliz daquele que não chegar a se projetar no instante seguinte, no minuto seguinte,
porque isso assinala a sua Presença, a si mesmo, no instante (no agora).

Vários seres humanos que percorreram os caminhos da encarnação e que atingiram e alcançaram este estado
de Consciência final lhes disseram, sem exceção: a Luz está no presente.

A Luz está na parada do tempo.

CRISTO lhes disse: ‘procurem o Reino dos Céus, que está no Interior, e o resto seguirá’.

Querer projetar-se é uma saída do presente.



Assim, portanto, o fato de não poder projetar-se no amanhã, no minuto seguinte, assinala a chegada da Luz.

Não há necessidade que não possa ser satisfeita pela Luz, sem qualquer exceção.
O seu desafio situa-se, uns e outros, nesse nível.

Vocês vão viver a confiança, o abandono à Vibração do Coração, ou vão recusar?

Vocês foram muitos, sobre esta Terra, a viver o efeito da Coroa Radiante da cabeça.

Vocês foram também um pouco menos, mas mesmo assim numerosos, a viver o despertar da Coroa Radiante
do Coração.

Vocês começam a viver o despertar do Triângulo Sagrado.

Resta, como foi dito pelo Arcanjo MIGUEL, reunificar a Tripla Lareira.

Esta reunificação passa pela necessidade absoluta de que a sua Consciência viva o instante presente e não o
instante seguinte.

Assim, portanto, a incapacidade para se projetar, seja qual for esse instante seguinte, quer seja o minuto
seguinte, o ano seguinte, efetivamente não tem mais sentido.

Quanto melhor vocês ajustarem a sua Presença à Presença, melhor a sua vida será preenchida e melhor ela irá
se desencadear segundo a simplicidade.

Isso não quer dizer inação, por que, na Inteligência da Luz e neste abandono, impulsos vão nascer.

Eles irão indicar o caminho para algumas mudanças que vão ocorrer com evidência e com facilidade.

Nos mundos da Graça, a ação é fácil.

A ação é suportada e levada pela Luz e não mais pela vontade individual.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: se tivermos a impressão de que se passaram alguns minutos após uma meditação muito
mais longa, isso pode ser uma das manifestações da Presença?

Sim.

Isso é acesso ao Estado de Ser, acesso ao tempo fora do seu tempo.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: poderia nos falar do que é chamado de Triângulo Sagrado?

O Triângulo Sagrado tem a sua fonte e a sua origem no próprio fundamento da vida, chamado, em meio à maior
parte dos modelos tradicionais, mesmo falsificados, de Trindade.

O que sustenta os Universos, no seu deslocamento dimensional, está em relação direta com formas de
Consciência denominadas Triângulos.

O Triângulo Sagrado é a imagem, na sua estrutura, em relação com esta ressonância, suportando a Árvore da
Vida, a sua coluna vertebral.

Trata-se do sacro.

O Triângulo Sagrado é o lugar onde se encontra o Fogo.

O Fogo do despertar, o Fogo da Terra, o Fogo do Amor.

Aquele que está neste corpo, asfixiado, e que hoje se desperta e se eleva.



Aquele que, na Terra, foi asfixiado e que hoje se desperta através do que vocês chamam de atividade vulcânica
e através da ampliação e do crescimento do raio da Terra.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como participar do despertar desse Triângulo Sagrado?

Bem Amada, o despertar do Triângulo Sagrado é consequência, primeiramente, do despertar da Coroa
Radiante da Cabeça, secundariamente, da ativação da Coroa Radiante do Coração.

A ativação dessas duas Coroas Radiantes é a garantia absoluta de que o Fogo do Triângulo Sagrado poderá
elevar-se sem encontrar resistência e sem anomalia no plano da sua Consciência.

Não há, portanto, que facilitarem o despertar do Triângulo Sagrado, mas que se instalarem no seu Coração.

O resto irá ocorre, espontânea e naturalmente.

A Chave, a única Chave, é a Vibração da Coroa Radiante do Coração, a Vibração do chakra do Coração, por
intermédio de seis pontos de Consciência do Coração, nomeados pelo Mestre RAM (1), que lhes serão

explicados ao mesmo tempo que as Doze Estrelas de Maria, em suas funções, pelo próprio Arcanjo
METATRON, após a Unificação da Consciência de 17 de julho, no momento mais oportuno da realização da

Cruz Cósmica no seu Sistema Solar, a partir de 07 de agosto até 18 de agosto.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como encontrar a orientação e a criatividade?

Bem Amada, a orientação, a criatividade, a Alegria, o florescimento não são mais, hoje, encontráveis pelas
regras de funcionamento tais como as conheceram.

A única Fonte da sua orientação, da sua criatividade, da sua Alegria, da sua satisfação, está e apenas poderá
estar na Vibração do Coração e na sua percepção.

Pois não se trata de uma visão do mental, mas de uma percepção real, concreta, direta, da Vibração da Coroa
Radiante do Coração no seu peito.

Aquele que se estabelece no seu Coração, pela Vibração, vê manifestar-se para si muitas Graças que fazem
com que a sua vida se torne evidência, torne-se Confiança e torne-se orientação.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: Por que a Kundalini para no pescoço e não sobe até a coroa?

Bem Amada, a fase de subida do despertar do Triângulo Sagrado, no canal mediano da coluna vertebral, para
no nível oportuno para cada um.

Isso é medida de proteção.

Do mesmo modo que em seus espaços de alinhamento à sua própria Presença, alguns de vocês vão sentir,
em número importante, a sensação de estarem presos pelos tornozelos ou pelos pulsos.

Isso é proteção do seu próprio Estado de Ser para que vocês não desapareçam, por enquanto, deste plano.

Nós temos necessidade de vocês neste plano.

Eu entendo por plano, o Plano e o seu plano dimensional.

Vocês todos, sem exceção, fazem parte de um plano que aceitaram desde a sua primeira descida nesta



Ilusão.

O acesso ao Estado de Ser, o acesso à Vibração e à Presença do seu próprio Coração, não estão aí para
revelar-lhes as suas memórias de vidas passadas, mas a memória final da sua Promessa e do Juramento da

FONTE.

É esse despertar que irá firmar o seu desaparecimento deste plano e a sua entrada na Glória.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: há uma maneira de ser terapeuta sem estar na dualidade?

Bem amada, nenhuma.

O ato de terapia, quer seja proveniente da sua ciência mais estridente, das suas tecnologias de ponta, como
vindas do sentido energético mais apurado e do dom mais aguçado que exista nas capacidades para cura, é e

irá permanecer, como nunca, um mecanismo dual.

O Estado de Ser, o acesso à sua Dimensão de Eternidade se faz pela renúncia às suas crenças.

Crença na própria existência do princípio de desequilíbrio, existindo apenas nesse mundo e em nenhuma outra
parte, aliás, das Dimensões Unificadas.

Para muitos, o ato de terapia foi um meio de aprendizado de vocês mesmos.

Hoje, vários daqueles que vocês chamam de terapeutas deram-se conta disso.

Esse é o próprio sentido, Bem Amada, da sua questão.

Na Presença não existe qualquer sofrimento, qualquer doença, qualquer desequilíbrio.

A Presença é equilíbrio.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amadas Sementes de Estrela, bem amados Filhos da Lei do Um, eu lhes
digo, com o Arcanjo URIEL, com o Gênio Vehuiah, bem-vindos à sua Presença.

Acolhamos.

... Efusão de Energia ...

Até breve, Bem Amados.

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

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’:
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Questão: por que se tem frequentemente dor nas costas, nesse momento?

Bem Amada, assim como o sabe, o Fogo da Terra se desperta.

Você o constata nos vulcões.

Você o constata nos sismos.

O que acontece no exterior, como sempre disse, acontece também em seu Interior.

Alguns Seres Humanos vivem reajustes importantes.

Esses reajustes permitem e permitirão, a partir de agora, o despertar e a subida do que é chamado do Fogo
Sagrado.

Esse Fogo sagrado sobe para juntar-se ao Fogo do Coração.

Isso pode traduzir-se efetivamente, não por resistências, mas, antes, por desequilíbrios, que preexistiam e
anteriores a esta subida, que devem, assim, ceder e desaparecer.

Isso pode efetivamente ocasionar processos que vocês chamam dolorosos, correspondentes a essas fases
de reajustamento.

***

Questão: os animais têm uma Consciência e um caminho espiritual como nós?

Bem Amada, absolutamente tudo, mesmo dentro desse mundo falsificado, tem uma Consciência.

O próprio átomo, assim como o nomeiam, tem uma Consciência.

Existe assim uma Consciência do elétron.

Existe assim uma Consciência do fóton.

Quem diz Consciência, diz igualmente possibilidade de evolução, possibilidade de transformação e
possibilidade de modificação.

Assim, não unicamente a alma humana é dotada de Consciência.
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Isso dito, a alma não é a Consciência.

Isso dito, sua personalidade não é a Consciência.

Ela é um fragmento da personalidade, um fragmento da Consciência é um fragmento do Ser que vocês são,
além da Ilusão.

Obviamente, tudo é dotado de Consciência.

A própria vida.

Os Universos Unificados ou dissociados são dotados de Consciência.

Não poderia existir Vida ou simples manifestações, sem uma pré-existência da Consciência.

A Consciência é, antes de tudo, Vibração.

Esta Vibração e esse movimento está inscrito no átomo.

E está inscrito no que vocês chamam de fótons, e está inscrito nas suas células (células animais, células
humanas ou células vegetais).

Ela está inscrita no que vocês chamam de cristalografia, dentro mesmo dos cristais.

Ela existe nos locais mais remotos dos Universos, mais próximo da Fonte, como mais afastado da Fonte.

Sem isso, a Consciência não podendo manifestar-se, não haveria estritamente nada.

***

Questão: poderia desenvolver a frase de Miguel de 05 de maio último que era: «esqueçam de dar
prazer à sua personalidade»?

Bem Amada, presumo que o que Miguel quis dizer com isso é que as fontes de contentamento não se situam
mais no nível da personalidade.

A personalidade faz parte do corpo de ilusão.

Ela é levada a desagregar-se e a desaparecer, não por seu feito, o que assinará, obviamente, aí também, a
Presença do ego (um ego invertido, entretanto, ego assim mesmo).

Aceitar que a fonte do seu contentamento, que a fonte das suas alegrias, a fonte mesmo dos seus prazeres,
vem do Coração, é uma etapa importante na transformação que vocês vivem.

Não há maior satisfação do que viver a Vibração do Coração.

Não há maior contentamento, em sua humanidade, do que viver esta transformação que precede a Ascensão.

***

Questão: qual é o papel do petróleo dentro da Terra?

Bem Amada, o petróleo é o sangue da Terra.

Esse sangue que se propaga atualmente, anunciado nas profecias mais antigas (quaisquer que sejam, de
inspiração bíblica, de inspiração xamânica), corresponde, aí também, a uma elevação da Terra.

Isso irá se refletir, como o compreenderam, para a maior parte de vocês, pelo desaparecimento quase total de
toda vida marinha que existe nesta Dimensão.

O que não quer dizer, ainda uma vez, o final da vida mas, bem real e concretamente, o final da Ilusão.

Vocês entraram no final dos tempos, assim como lhes foi anunciado.

Este final dos tempos e o final desse mundo não é o fim desse mundo, bem ao contrário.



A Ressurreição anunciada é prometida.

O petróleo é portanto o que alimenta a Terra. 

É o que permitiu à Terra flutuar, literalmente, em seus continentes que tinham sido fragmentados quando do
isolamento da Terra nos mundos dissociados.

Hoje, esta Terra se transforma.

Ela deve, ela também, viver a sua Ascensão, a sua elevação, a sua transformação, ao mesmo tempo que
vocês.

O que vocês vivem, ela o vive.

Esta efusão de sangue é uma efusão da Alma, uma efusão da personalidade que permitirá atualizar o Fogo do
Coração, no próprio seio da Terra.

***

Questão: será melhor então evitar banhar-se no mar salgado com relação ao fenômeno de
purificação que vive Gaia?

Bem Amada, não, absolutamente não.

Não há qualquer proibição.

Se você estiver no seu Coração, você pode se banhar onde o quiser, mesmo no Fogo.

***

Questão: como suprimir o ego, suas vontades mesmo para o que se refere à espiritualidade?

Bem Amado, isso participa do mesmo processo que o princípio do bem e do mal.

Portanto, assim que perceber, em você ou no outro, o que se chama de ego espiritual, ou alteração da
personalidade, é que, obviamente, existe, em você, esta cicatriz mesmo.

Você não pode descrever o que não existe em você.

Assim mesmo, descrever o mal, o que está mal, corresponde à experiência que você tem.

Assim mesmo, descrever o bem, corresponde à experiência que você tem.
O bem e o mal participam da dualidade.

Os mundos Unitários não têm que fazer essas definições de ego espiritual, não têm que fazer essas definições
que, de fato e em última análise, são apenas obstruções à Clara Consciência.

O ego não pode se opor à Luz.

É a consciência limitada, ela mesma, que participa do ego, que se opõe e que quer resistir.

A melhor maneira, ainda uma vez, de aceder a esta Dimensão do Estado de Ser, a esta Vibração do Coração
(que muitos de vocês já vivem) é, obviamente, a humildade.

A humildade é algo que não pode se desenvolver na personalidade limitada.

A humildade corresponde também a uma certa forma de neutralidade.

Viver na Alegria, viver vivenciando cada instante, estando consciente do instante, é já uma grande etapa para o
seu Estado de Ser.

Sair da dualidade, aceitar o princípio da Unidade, antes de vivê-lo, é, aí também, uma etapa indiscutível da sua
elevação.



De fato, vocês foram condicionados, desde tempos imemoráveis, nesta densidade ilusória, a considerar que
fazer o bem iria liberá-los.

Ora, o bem como o mal jamais irão liberá-los desta ilusão.

Eles mantêm, pelo contrário, a Ilusão.

Eles foram criados para isso e unicamente para isso.

É isso que vocês têm que aceitar inicialmente, mesmo sem compreender os fundamentos, e, em seguida,
vocês poderão manifestar, deste modo, o seu aspecto ilimitado.

Manifestando este aspecto ilimitado, cujo testemunho é a Vibração do Coração, não poderá jamais existir o
menor questionamento sobre qualquer ego espiritual.

O ego espiritual, assim como o nomeia, o Bem Amado, corresponde ao que eu chamaria de estados
emocionais exacerbados.

Lembrem-se de que o Coração é Presença, assim como lhes enunciei mais cedo, e fazer viver esta Presença
é o que os aproxima do Ilimitado.

Esta Presença é o que os aproxima da pureza, da humildade e, sobretudo, ainda uma vez, da simplicidade.

Para que lhes serve conhecer mesmo os sistemas de chakras?

Para que lhes serve ter o conhecimento de todas as línguas?

Assim como disse alguém que vocês conhecem bem, para aqueles que conhecem os seus escritos: «se você
tiver todas essas crenças, todas essas faculdades, todas essas possibilidades, mesmo aquela dos Anjos, se

lhe faltar o Amor, você não é nada».

E o Amor é simples.

O Amor é humilde.

O Amor toma paciência.

O Amor não se infla jamais de orgulho.

O Amor é.

No Fogo do Coração, o conjunto de imperfeições da personalidade é queimado em si.

Não é questão, ainda uma vez, de combater tal ou tal coisa que exista no que vocês são, porque vocês não
podem negar o que vocês são.

Vocês devem aceitar.

A aquiescência, a aceitação, o abandono à Luz é, hoje, uma coisa extremamente fácil porque, nos tempos
antigos, na dualidade, era necessário fazer esforços enormes para se elevar acima das condições do ego, da

dualidade, do Manipura chakra, assim como vocês o nomeiam.
Hoje, a Luz chegou a vocês.

A Luz se infiltra entre vocês e a Luz lhes revela a vocês mesmos.

Nada mais há a fazer senão acolhê-la, recolhê-la e deixá-la desabrochar como uma flor.

Nada mais.

Absolutamente nada mais.

O resto é apenas a agitação mental ou agitação emocional.

Tudo é extremamente simples.



Extremamente simples.

***

Questão: poderia desenvolver a frase: «ame e faça o que te dá prazer»?

Bem Amado, a partir do momento em que você amar, em Espírito, em Verdade e em Vibração, e não segundo
os conceitos da personalidade, fazer o que te dá prazer estará sempre de acordo com o seu Coração.

A partir do momento em que o seu Coração estiver aberto, a partir do momento em que a Vibração do Coração
estiver estabelecida, você jamais estará contrário à Unidade.

A Vibração do seu próprio Coração é o guia do que está em conformidade com ele ou em desacordo com ele.

Faça o que te dá prazer: o que lhe dá prazer, não no nível da personalidade, obviamente.

Você irá constatar por si mesmo que, nesta Vibração do Coração que você estabeleceu nesses momentos de
meditação ou em outros momentos, se você se afastar desta Vibração, a Vibração afastar-se-á de você.

E, naquele momento, você retornará à dualidade e ao sofrimento.

Apenas através da repetição desta experiência que lhe é possível, para muitos de vocês, desde algum tempo,
desde alguns anos para outros, realizar esta Verdade.

Amar basta.

Amar não quer dizer adotar simplesmente atitudes mentais ou emocionais em relação com o que a sua
personalidade concebe por Amor.

Viver no Amor é viver no Fogo do Coração.

O Fogo do Coração é o Amor.

O Fogo do Coração é esta Luz indizível que os banha a partir do momento em que o chakra do Coração estiver
em total abertura.

Esta total abertura pode também limitar-se ou expandir-se em função, justamente, do que vocês fazem.

Se vocês permanecerem no eixo do seu Coração, tudo o que lhes dará prazer estará ligado, de maneira
irremediável, a esta abertura do Coração.

Quer seja cultivando flores, quer seja mesmo fazendo coisas desagradáveis, como, discutirem, como vocês
dizem, com uma outra pessoa.

Enquanto permanecerem na harmonia da Vibração do Coração, nada de desagradável pode lhes acontecer.

Absolutamente nada.

É isso que vocês farão, cada vez mais, a experiência e o aprendizado.

Vocês entraram nesses tempos aí, agora.

***

Questão: foi aconselhado alimentar-se de líquido. Poderia desenvolver sobre esse assunto?

Bem Amado, isso é muito simples para compreender do ponto de vista da sua fisiologia.

Mesmo considerando as regras, por exemplo, de sistemas nutricionais muito elaborados (como a nutrição, por
exemplo, ayurvédica), se vocês se alimentarem de alimentos que elevam as Vibrações, se forem de natureza
sólida, vão provocar, em um primeiro momento, um esforço chamado de digestão e um afluxo de sangue, em
relação direta com o que vocês chamam de Manipura chakra [plexo solar] e, portanto, o que está em relação

com a personalidade.

Se vocês se alimentarem de líquido, a etapa de alquimia e de digestão primária, no estômago, será suprimida.

Os alimentos passarão imediatamente para um chakra diferente.



Não haverá, portanto, trânsito de alimentos no chakra da personalidade.

Eles serão banhados diretamente na sua fisiologia, sem serem impregnados por suas próprias emoções e por
seus próprios sentimentos.

O alimento será então restituído, na sua fisiologia, sem estar impregnado da sua própria personalidade.

O líquido, de fato, não tem necessidade de permanecer no Manipura chakra, mas penetra diretamente no que
é chamado de chakra do baço e o Svasistana chakra.

Assim, portanto, privilegiando a dieta líquida, vocês ajudam o seu nível de Consciência se elevar.

Você ajuda, assim, a não mais nutrir a personalidade, mas o coração e o seu corpo, que é o seu Templo.

***

Questão: como se pode viver no Coração e ao mesmo tempo discutir com alguém?

Bem Amada, não há convenções sociais que a façam crer que estar no Coração é estar, como dizem, na «paz
e amor».

Estar no Coração é estar na afirmação.

Afirmação, não de si, mas afirmação do Coração e da Luz.

Obviamente, a ‘lei de atração e de ressonância’ vai fazer de modo que, durante a sua vida, a partir do momento
em que o seu Coração estiver aberto, você não encontrará oposição.

Mas, obviamente, a partir do momento em que esse Coração se abrir, aqueles que fazem parte do seu
ambiente e que não têm o Coração aberto, vão, obviamente, entrar em conflito com você, porque você escapa,

abrindo o seu Coração, à sua própria dualidade e, de uma maneira ou de outra, à sua própria possessão.

Ora, é insuportável, para a personalidade, ser despossuída, porque o próprio princípio da sua personalidade é
possuir.

Olhem mesmo o modo pelo qual vocês amam alguém.

Amar alguém é possuí-lo, enquanto que amar deveria ser torná-lo a si mesmo e torná-lo livre.

A maior parte de vocês, nesta Dimensão, construiu laços afetivos, laços de amizades, onde existem somente
laços de posse.

Estes existem de maneira inexorável, no nível energético, no nível Vibratório.

Existe sempre, dentro de uma relação não construída no Amor real, Vibratório, no nível do Coração, o que é
chamado de ‘ganhador e perdedor’.

O que absolutamente não existe quando vocês estão estabelecidos firmemente na Vibração do Coração, por
um tempo suficientemente longo, que permite realizar o ‘princípio de atração e de ressonância’.

Mas o momento da abertura é um momento por vezes delicado.

É nesse sentido que lhes é aconselhado nutrirem-se de alimentos líquidos, privilegiarem os momentos de
solidão, os momentos na natureza, para não serem confrontados por aqueles que, justamente, não querem

esta Luz.

Nada há de mais desconfortável, para o ser humano, do que mudar as suas crenças, mudar os seus
fundamentos e aceitar o novo e o desconhecido.

É, no entanto, o que está lhes acontecendo.

***

Questão: poderia nos falar da expressão: «acolher a Luz Crística em Unidade e em Verdade»?

Bem Amada, existem muito numerosos modos falsificados de acolher a Luz Crística.

Creio que você tem vários exemplos, dentre aqueles que vocês chamam de religiosos, que deveriam acolher a
Luz Crística, mas que acolhem apenas a luz de seu próprio ego, porque eles estão na dualidade.



Eles deram sua fé, sua adesão, ao princípio dual, criado pelas igrejas, a partir do zero, pelo homem e
certamente não por Cristo.

«Acolher a Luz Crística, em Unidade e em Verdade» corresponde a preparar o seu Templo Interior para a
recepção da Luz Crística, para a recepção da Luz Unitária.

Isso passa, assim como sempre foi dito pelos seres conforme à vontade de Cristo (mesmo nos organismos
falsificados, como a igreja católica), penso em particular em um muito grande ser como o Padre Pio, falando

também de certos seres dentro do seu sistema ocidental, como do sistema hindu, por seguirem os passos de
Cristo.

Seguir os passos de Cristo é permanecer humilde.

É estar na Verdade da simplicidade.

«Acolher a Luz Crística» necessita de passar pelo Coração e não pela cabeça.

É toda a diferença entre o que é chamado de Luz do Coração e de Luz ligada à ilusão Luciferiana.

A maior parte dos ritos existentes neste planeta, construídos pelos homens sobre modelos existentes bem
reais, como Cristo, ou como Buda, ou como outros, foram unicamente instaurados para afastá-los do Coração,

mas para fazê-los penetrar a Luz na cabeça e certamente não no Coração.

Ora, mesmo nesses organismos falsificados, alguns seres tiveram êxito para viver o Coração.

O que lhes é solicitado, hoje, para acolher esta Luz Crística em Unidade e em Verdade, é algo que apenas
pode manifestar você mesmo frente a você mesmo e certamente não através de um rito exterior, qualquer que

seja.

Toda falsificação tem se centrado no que tem sido ensinado ao Ser Humano, acreditando que era preciso
passar por um intermediário para aceder à Fonte.

A Fonte não precisa de intermediário algum.

São apenas as suas crenças, nesta ilusão, que permitiram esta separação.

Jamais a Fonte quis separação.

Jamais o seu Espírito e o seu Estado de Ser quiseram esta separação.

Assim, restabelecer a Verdade corresponde a perceber esta Vibração do Coração, dentro da qual a Luz
Crística, em Verdade e em Unidade, vai começar a entrar na encarnação.

O próprio Arcanjo Miguel, em sua última intervenção, revelou-lhes, de certo modo, o seu selo e a sua
impressão em vocês.

Vocês são, efetivamente, no seu Estado de Ser, portadores da Vibração de Cristo, portadores da Vibração de
Miguel e, sobretudo, portadores da carne de Maria, porque vocês são seus filhos.

Existe, assim, em vocês, uma série de Vibrações, ainda desconhecidas e, no entanto, inscritas no que vocês
são, que apenas demandam se desvendar, se revelar e se manifestar.

Assim, acolher a Luz Crística, em Unidade e em Verdade, é a etapa preliminar ao acolhimento do retorno
do Mestre da Luz, ao acolhimento de Ki-Ris-Ti, aquele que vocês nomearam Jesus Cristo.

***

Questão: os habitantes de Sirius encarnados hoje terão outro papel assim que tiverem deixado a
Terra?

Bem Amado, gostaria primeiro de saber o que você entende por habitante de Sirius que vivem nesta Terra.

É profundamente diferente ter linhagens em relação com Sírius e com os povos Delfinoides, ou com outros
povos que existem em Sírius relacionados com as linhagens canídeas.

Agora, o que você chama de habitantes Sirianos nesta Terra?

Os mamíferos marinhos, os golfinhos, por exemplo?

Bem Amado, no que se refere aos mamíferos marinhos, que a maior parte efetivamente vem de Sírius, eles
retornarão simplesmente para seu mundo.



O papel de ‘guardião dos oceanos’ não tem mais lugar de ser, a partir do momento em que a vida nos oceanos
não existe mais.

Do mesmo modo, os povos intraterrenos de origem Delfinoide, em relação direta com as Dimensões ligadas a
Sírius, não terão mais razão de permanecer sobre esta terra, assim que ela tiver realizado a sua Ascensão.

***

Questão: uma vez ativada uma coroa radiante, é útil continuar os protocolos?

Bem Amada, a resposta é diferente segundo cada ser.

Alguns têm necessidade de repetir, ainda, esses diferentes exercícios para estabelecer a Coroa Radiante do
Coração ou da cabeça.

Outros, enfim, vão se aperceber de que ao final de certo número de tempo transcorrido, a Vibração está
instalada.

Nesse caso, obviamente, é a experiência da própria vida que irá guiá-lo no modo mais exato para você
estabelecer e manter a Vibração da Coroa Radiante.

Assim, naquele momento, você não será mais submetido à repetição de certo número de exercícios, mas, bem
mais, a experiência da própria vida que irá lhe permitir manter esta Vibração.

***

Questão: agora que Lúcifer está redimido, pode ser desejável recorrer à sua radiância?

Bem Amado, o Arcanjo Lúcifer redimido não faz mais parte da ordem desta criação.

Ele foi substituído, assim como foi anunciado, pelo Arcanjo Jofiel.

Não se esqueça de que Lúcifer pessoalmente está redimido, mas que as forças Luciferianas existentes em
algumas Ordens (bem conhecidas hoje do seu Universo e desse mundo, em particular) estão ainda, por

enquanto, em pé.

Portanto, pode ser desejável evitar esse gênero de coisas.

***

Questão: o que é do vulcão francês que se encontra na região de Agde?

Bem Amado, o conjunto de vulcões da Terra desperta.

Sem exceção.

Mas você não estará mais aí para ver.

***

Questão: outros estarão ainda aí?

Bem Amada, não haverá estritamente mais qualquer vida no que é denominado ‘terceira Dimensão dissociada’.

Assim como lhes foi anunciado, existe no conjunto dos múltiplos universos e das múltiplas dimensões um
decreto absoluto que assinala o fim absoluto de todas as Dimensões dissociadas no conjunto dos Universos.

***

Questão: o planeta Terra pode viver várias Dimensões simultaneamente?

Bem Amada, do mesmo modo que existe em você um consciente e um inconsciente, do mesmo modo que



existe em você um corpo físico e outro corpo mais sutil, a Terra, também, apresenta outros corpos, mas esses
outros corpos existem em uma mesma Dimensão, assim como os seus corpos ditos sutis existem nesta

terceira Dimensão.

O corpo de Estado de Ser da Terra não está ainda construído, não se juntou ainda, se preferir, portanto, não se
pode dizer que existe de maneira simultânea, contrariamente aos corpos sutis.

Seria um erro crer que existe uma Terra de 3ª Dimensão, uma Terra de 5ª Dimensão, uma Terra de 11ª
Dimensão, etc., etc.

Existe uma Terra que tem sido falsificada, comprimida sob a ação conjunta de forças gravitacionais, de forças
magnetosféricas, de forças ionosféricas, de forças heliosféricas, que têm sido induzidas pelos «maus

rapazes», como os nomeamos.
Isso é uma ilusão.

O que vocês veem com os seus olhos, e os modelos matemáticos, os modelos científicos que vocês
construíram, são apenas aplicáveis nesse mundo.

Aliás, vocês estão limitados pela velocidade da Luz.

O que não é de modo algum o caso nos mundos Unificados.

Assim, a passagem de uma Terra de 3ª Dimensão para o que se poderia chamar uma Terra de 5ª Dimensão,
necessita, assim como o dissemos, da desconstrução de uma série de coisas que existem neste Universo

local.

Nós desconstruímos isso.

O Arcanjo Miguel, nós mesmos, o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica, lograram êxito, como
sabem, em romper o isolamento deste universo como de outros universos que haviam sido falsificados.

Assim, portanto, irremediavelmente, a Luz se estabelece.

Não será permitido e não existirá qualquer exceção a esta regra de restabelecimento da Luz.

Simplesmente existem consciências que foram tão privadas desta confiança à Luz que lhes será necessário
certo tempo de descondicionamento para mergulharem na Luz.

Nesse sentido, existirá, portanto, o que é chamado as 3ªs dimensões à base de carbono, mas, elas também,
ligadas à Fonte.

Será preciso, de fato, um certo tempo para algumas formas de Consciência fazerem a reversão de
Consciência apta ao seu acesso aos múltiplos universos Unificados e aos múltiplos universos, sobretudo,

livres.

Isso irá se construir, levará o tempo necessário mas, em qualquer caso, não haverá restabelecimento de uma
3ª dimensão dissociada, seja neste universo, como no conjunto dos universos que foi falsificado.

************
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~ Sobre o YOGA CELESTE (respiração do Coração) ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Essência à sua Essência, queridos irmãos, queridas irmãs nesta
humanidade, recebam Graças, recebam Bênçãos.

Eu venho acompanhá-los, esta noite.

Iremos abordar, em uma primeira fase, se necessário para vocês, informações complementares relativas ao
que tinha transmitido, desde pouco tempo, e que eu denominei ‘Yoga Celeste’.

Para aqueles que não me conhecem, eu sou, como vocês, um irmão humano tendo percorrido as vias da
encarnação.

Por ocasião da minha última vida nesta Dimensão, eu vivenciei o despertar e o acesso à minha Consciência
Ilimitada muito jovem e passei toda a minha vida estudando e vivendo esta Consciência.

Eu sou aquele, em meio à nobre Assembleia dos Melquizedeques, o melhor mesmo para lhes fornecer os
mecanismos sutis do despertar do Coração, do despertar da sua Dimensão Eterna.

Assim como vocês vieram a este espaço, eu venho, neste espaço, porque a hora chegou, tanto para vocês
como para nós, para estabelecer a conexão definitiva que irá sinalizar, para vocês, a título individual e também

em escala coletiva, o fim da separação, o fim de todo o sofrimento.

Eu irei acompanhá-los, em um segundo momento, no seu espaço de meditação onde nós comungamos, onde
nós iremos comungar pelo Coração, de Coração a Coração, de Essência a Essência.

Nós nos regozijamo, nós, Melquizedeques, como o conjunto e todas as Forças da Confederação Intergaláctica
da Luz, disso que está vindo.

O que vem é Alegria, o que vem é festa, o que vem é entusiasmo.

Quanto mais vocês se regozijarem no seu Estado de Ser, em meio à sua densidade, mais vai estabilizar a
Consciência Ilimitada no seu templo Interior, mais o entusiasmo estará presente, indo clarear a sua Vida,

clarear o seu caminho, clarear os seus momentos finais em meio a esta Dimensão de uma Alegria e Bondade
inefáveis.

***

Vários intervenientes muito mais prestigiados do que eu têm-lhes falado, por intermédio deste canal, sobre o
papel do abandono à Luz, do papel do acolhimento da Vibração do Fogo do Coração.

Se vocês o desejarem, eu irei permanecer, de maneira muito prosaica, na análise Vibratória Energética desta
Consciência nova.

Eu lhes transmiti as Chaves da ativação das cinco novas lâmpadas (*) conferindo-lhes a possibilidade de
aceder primeiramente ao seu Estado de Ser, de aceder à Alegria sem objeto e em seguida, o tempo

vivenciado, de poder colocar em prática as funções espirituais do acesso à sua Dimensão Eterna.

Sim, hoje, nós nos regozijamo porque a hora dos reencontros está próxima, muito próxima, em termos
terrestres.

Nada é mais importante, hoje mais do que nunca, do que ir para a sua Essência, ao essencial, de encontrar o
que vocês haviam esquecido e perdido, de reviver em meio à alegria, de se banharem na Consciência Una e
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Verídica do que vocês são.

Vocês escutam cada vez mais seguidamente as palavras: Ilimitado, Presença, Unidade, Alegria.

Nós os convidamos, todos nós, sem exceção, a se estabelecerem no seu Coração.

Esta tarefa, se assim o desejarem, é primordial para viver o que vem, o que está aí.

Então, eu me proponho a comunicar e a dialogar com vocês sobre este renomado coração, esta famosa
Consciência, o papel da respiração, o papel do sangue, o papel dos batimentos cardíacos, o papel da energia

e da Consciência existentes em meio ao Templo Interior.

Queridos irmãos, queridas irmãs desta humanidade que é a minha, eu estou agora a escutá-los, esperando
poder lhes dar elementos que lhes pareçam importantes para ir ao que vocês são.

Eu os escuto.

***

Pergunta: Poderia nos falar sobre o trabalho relativo à respiração?

A respiração, o ar, é Vibração.

Assim como meu bem amado amigo Sri Aurobindo disse e repetiu: no princípio, era o sopro.

O sopro é o que anima a Vida.

O sopro, ilustrado na sua Consciência fisiológica pela respiração, deve hoje penetrar outra Dimensão de vocês,
até o presente desconhecida, consistindo em perceber esse sopro e esta respiração, não unicamente pelo ar

circulando no ar, mas pelo ar circulando nas suas células, na sua cabeça, diretamente e, sobretudo, no seu
coração.

Existe, de fato, uma alquimia que se cria espontaneamente a partir do momento que a Consciência limitada
começa o « switch » para a Consciência Ilimitada que faz que o sopro, que o ar que vocês inspiram, não passe
unicamente nos seus pulmões, mas junte-se, também, de início, ao seu cérebro, por intermédio da ativação da

Coroa Radiante da cabeça.

Por intermédio da ativação dos chakras Ajna e Shahasjara, produz-se uma ventilação direta, desde o nariz até
o cérebro, sem passar pelo sangue e isso é importante.

Do mesmo modo, quando se ativa a Coroa Radiante do Coração, o ar dos seus pulmões passa no seu
Coração e o seu Coração torna-se então respiração.

Vocês percebem, não mais unicamente os batimentos, mas a respiração: o Coração respira.

Isso não é uma alegoria, nem um símbolo, mas, sim, uma Verdade, vivida fisiologicamente.

Assim que o ar circular diretamente na sua cabeça e no seu Coração, então, a respiração ligada ao Fogo do
Éter pode enfim se manifestar.

Nesse momento, a respiração percorre, literalmente, sem passar pelo sangue, o conjunto das suas estruturas.

Isso realiza uma etapa considerável no acesso permanente ao Ilimitado que lhes confere a capacidade para
viver espontaneamente as primeiras etapas do Samadhi, da Alegria Interior.

Progressivamente e à medida que essa respiração ocorrer e se instalar no seu Coração, na sua cabeça, no seu
sacro e no seu corpo, chega a vocês a possibilidade de entrar cada vez mais facilmente neste espaço sagrado

do Ilimitado da Consciência.

Alguns de vocês, no período que se abre agora entre o encerramento da 7ª Etapa [17 de Maio] e o advento da
Consciência Unitária [17 de Julho], vão começar a viver etapas cruciais correspondendo ao que, na minha vida,

eu chamei de Maha Samadhi, o grande Samadhi, a capacidade para viver a dissolução da Consciência dentro
do Todo, fazendo de vocês a Fonte Unificada à Fonte.

A respiração é um elemento motor porque é o ar que nutre o Fogo que irá, pela sua própria Inteligência,
dissolver toda impureza em vocês, toda resistência em vocês, ligadas à Consciência limitada.

Hoje, isso se instala em vocês.

Desde que tenham cruzado as primeiras etapas dessa respiração, no Coração, as coisas tornar-se-lhes-ão
espantosamente fáceis, espantosamente alegres, espantosamente simples.

Vocês serão então como a criança maravilhada que descobre algo que jamais viu.



Esta etapa de passagem da respiração no seu Coração é a garantia da sua capacidade para reconhecer e para
integrar o Anúncio de Maria e o retorno de Cristo.

Mas, além desta redescoberta, é, antes de tudo, as suas próprias redescobertas com sua Verdade, com
a Unidade.

Nós sempre lhes dissemos que não poderíamos jamais dar esse passo no seu lugar, mas que podíamos dar-
lhes as ferramentas, comunicar-lhes os meios de ali chegar.

Muitos de vocês, hoje, sobre a Terra, abrem-se, não unicamente para a espiritualidade, mas abrem-se para a
Verdade.

Hoje, a Humanidade inteira está convidada a viver isso.

Aí está o que eu tinha a lhes dizer sobre a respiração, sobre o papel do ar, em vocês, como animador da Vida,
animador da Consciência, não veiculado pelo sangue, pela coloração da alma, mas diretamente pelo Espírito.

***

Questão: a respiração do coração provoca uma diminuição da respiração pelos pulmões?

Cara irmã, trata-se efetivamente de um princípio de ‘vaso comunicante’.

A respiração do Coração irá substituir a respiração dos pulmões.

Isso apenas se encerra no último limite da sua capacidade para manutenção nesta Dimensão.

O ar passando dos pulmões ao Coração é um agente motor incomparável.

É, aliás, por isso, que vários exercícios, dentro da minha cultura de origem, são apoiados sobre a respiração e
que outros exploradores da Consciência, muito mais recentes, utilizaram a respiração para chegar a estados de

Consciência modificados e alterados que era apenas o reflexo do Samadhi, mas que, entretanto, mostrou a
capacidade da respiração para modificar a Consciência.

Esta experiência, este estado, são elementos que vocês serão levados a viver nas próximas semanas.

Muitos de vocês já o vivem, isso irá se amplificar.
A respiração confere a paz, a respiração confere a Alegria, a respiração nutre o Fogo e nutre o Coração.

Mesmo em meio à sua Consciência limitada, vocês são capazes de modular essa respiração, dirigi-la
conscientemente para o Coração, fazer passar essa respiração, em Consciência e em Verdade, no Coração.

Trata-se aí de um meio rápido de permitir ao Fogo do Coração se manifestar, para aqueles de vocês que não o
vivem ainda.

Lembrem-se também de que não há atraso, assim como lhes disse e repetiu o Arcanjo Miguel.

Os Casamentos Celestes permitiram a alguns seres ancorar a nova Consciência na Terra, mas jamais é
demasiado tarde, até o último momento.

Tornar-se-á, aliás, cada vez mais fácil, viver esse Fogo do Coração e tornar-se-á cada vez mais difícil de ali
resistir.

***

Questão: o yoga tradicional é ainda útil?

Caro irmão, cada yoga tem a sua utilidade.

Seja o yoga integral, o Kriya Yoga, o Siddha Yoga ou muitas outras formas de yoga, têm suas razões de ser e
suas funções.

Hoje, eu lhes dei o ‘Yoga Celeste’ (*) porque, de algum modo, ele é um recurso que lhes permite experimentar
e viver muito facilmente o despertar do Coração.

A Consciência Unitária está tão próxima de vocês que mesmo o mais simples exercício de Pranayama Yoga
pode permitir viver esse Fogo do Coração.

Não esqueçam, tampouco, mas eu voltarei nisso, que a disposição do Espírito, chamada de Abandono à Luz, é
crucial.



Qualquer que seja a técnica ou o yoga, se vocês não estiverem no abandono, vocês não irão viver a passagem
do ar no Coração.

Muitos, aqui e em outros lugares, poderiam testemunhar-lhes o que eles vivem hoje.

O que eles vivem pode ser colocado em palavras, mas é a vocês que cabe colocar na experiência, não
permanecer nas palavras ou em uma técnica como outra.

Hoje se abre a vocês a possibilidade, que irá acentuando-se, para alguns povos, para algumas regiões do
globo, de aceder a este Ilimitado e de viver a dissolução da Ilusão, em toda Consciência.

Lembrem-se também de que esta Terra tem necessidade de que muitos de vocês permaneçam sobre esta
Terra durante este período.

Este período será fácil, no Fogo do Coração, muito fácil, contrariamente ao que o seu mental poderia fazê-los
crer.

Mas, obviamente, se o mental dirigir a sua vida, isso será muito difícil, para não dizer outras palavras.
No Samadhi, tudo é fácil e tudo vem a vocês pela Graça.

Absolutamente tudo.

No estado em que a Coroa Radiante do Coração estiver ativada, nem um fio de seu cabelo será tocado.

Não esqueçam que aqueles que foram chamados de Anjos do Senhor colocaram o pé na terra.

Quanto a nós, de Dimensões Unificadas bem além da 3ª Dimensão, estamos muito próximos, muito próximos
de vocês.

Cada dia que passa nos aproximamos uns dos outros.

É inexorável e isso não sofre qualquer atraso.
Tudo está no lugar, todas as rodas se encaixam, todas as peças se encaixam.

Viver nesta alegria é fácil, muito fácil.

O que quer que aconteça, o que quer que chegue, vocês não são mais afetados, devido à presença da Alegria.

Quando digo que isso é crucial para vocês, isso o é.

É aliás a única coisa crucial, porque em meio a esta coisa, encontra-se todo o resto.

***

Questão: o que é chamado de coerência cardíaca corresponde a esta respiração do Coração?

Bem amada, cara irmã, o que acaba de expressar alcança o essencial da sua fisiologia.

Alguns cientistas da sua Terra descobriram, há pouco tempo, que efetivamente existiam técnicas que utilizam
tecnologias que permitem colocar em sincronia o Coração e a respiração, a fim de modificar e de tornar

coerente o ritmo cardíaco.

Essas técnicas eram conhecidas, obviamente, dos iogues, desde muito tempo.

Eles lhes tornaram acessíveis pela tecnologia, mas, assim que se retire a tecnologia dos seres que se
submetem a essas técnicas, isso desaparece.

Não é, portanto, uma abertura real do Fogo do Coração.

Isso é um sucedâneo que jamais permitirá viver o Samadhi, mas permite aproximar de um estado de
serenidade, de um estado sem tensão, sem estresse, bem real, mas que jamais persiste, enquanto que na

Coroa Radiante do Coração, despertada por vocês mesmos sem a ajuda ou o aporte de uma tecnologia
eletrônica, vocês terão a capacidade para gerar este estado, cada vez mais facilmente, sem ter necessidade

de controlar ou de dominar o seu Coração, porque nesse caso da tecnologia, vocês dominam, vocês
controlam.

No caso do despertar da Coroa Radiante, vocês não controlam, vocês não dominam,vocês se abandonam.

O que explica o estado de permanência obtido, assim que o Samadhi é iniciado, à vontade, o que não é
absolutamente o caso, para o que vocês chamam de coerência cardíaca.

Os seus cientistas sabem, entretanto, pertinentemente, que a coerência cardíaca modifica a resistência ao
estresse do indivíduo, modifica o sistema imunológico, de maneira formal, melhora a longevidade, mas, ainda

uma vez, isso não confere o despertar.



***

Questão: isso pode provocar uma dor violenta no peito?

Cara irmã, quando da primeira fase da abertura da Coroa Radiante do Coração, ativa-se o que é chamado de 9ª
lâmpada [corpo de irradiação do divino].

Esta 9ª lâmpada está diretamente ligada ao corpo ou à manifestação do Samadhi.

Esse 9º Corpo está situado entre o que é chamado de chakra do Coração [Anahata] e o Vishuddha chakra, o
chakra da garganta, sobre um ponto específico, situado, portanto, acima do Coração.

Quando esse ponto se ativa na minha Presença, isso assinala a ativação da Coroa Radiante do Coração.

Esta ativação pode se refletir por uma violenta dor em barra no peito, indo depois desse ponto e lateralmente
para criar esta barra até o que é denominado ‘chakra de enraizamento da alma e do Espírito’ [pontos bilaterais de

acupuntura ST14 – Estômago 14 – situados em uma região de cerca de 7 cm de diâmetro sob as clavículas] (**).

Isso dá, portanto, uma dor em barra, no peito, com uma sensação de constrição, ou mesmo de morte.

Mas isso não é a morte, é a Vida.

Quando a dor ceder, naquele momento, a Coroa Radiante estará definitivamente ativada.

***

Questão: na respiração do coração, como se desenrolam as fases de inspirar e expirar?

Isso se faz de maneira muito simples.

A boca está sem tensão, portanto, ligeiramente entreaberta.
O inspirar e o expirar se faz de boca aberta, não voluntariamente, mas por simples relaxamento dos músculos

da mandíbula.

O ar penetra então, livre e indistintamente, pela boca e pelo nariz e inspirando este ar que se inspira
automaticamente, ainda uma vez, sem controle.

O único ato da Consciência é dirigir essa respiração, não para os pulmões, não para o ventre, mas diretamente
na região do chakra do Coração.

Isso será suficiente, na maioria das vezes, ajudando-se, se quiserem, da primeira postura do ‘Yoga Celeste’ (*),
para ativar em vocês esta 9ª lâmpada, esse 9ª corpo, permitindo iniciar a respiração do Coração.

Não há nada para guiar e para dirigir, é a sua própria Consciência que dirige o ar, mas não pela respiração.
Somente o ar.

Vocês não têm que decidir inspirar durante tanto tempo e expirar ao final de tanto tempo.
Isso é diferente do pranayama, certamente.

Isso consiste simplesmente em observar a respiração, com a boca aberta, e simplesmente dirigir esse fluxo ao
meio do peito, no nível do Coração e do chakra do Coração.

Nada mais.

A partir dos primeiros instantes da ativação, seja do 9º corpo, seja da Coroa Radiante, vocês irão perceber os
efeitos no nível da sua Consciência e no nível da Alegria.

Alguns seres podem manifestar, naquele momento, um sentimento bem real, mas muito transitório, de morte
iminente.

É efetivamente de uma pequena morte que se trata, mas, muito rápida, a Alegria irá preenchê-los, muito, muito
depressa.

Vocês podem se ajudar, também, durante esta respiração, de movimentos de oscilação frente/atrás e
atrás/frente da sua cabeça, permitindo liberar em vocês as zonas do parassimpático situado no nível cervical e
nas zonas laterais do seu pescoço e do chakra da garganta, permitindo limitar, assim, a influência das emoções

e a influência do seu próprio mental sobre esta técnica da respiração.

***



Questão: ao que corresponde o fato de ter a impressão de faltar ar?

Bem, basta fazer passar o ar pelo Coração.

Obviamente, eu os preparo para o trabalho que vamos inicializar juntos, às 19 horas (hora francesa – 14h em
Brasília).

Vocês podem bem imaginar que eu não vim sozinho.

***

Questão: os sons que podemos então ouvir, são os sons do Cosmos?

Cara irmã e bem amada, quando o ar passa ao nível do Coração, quando a respiração do Coração começa a
se instalar, constrói-se, do mesmo modo, uma ponte de Luz, unindo a personalidade à alma e ao Espírito que,

no Vedanta, chamávamos de Antakarana, sobre o que Patanjali tinha, à sua época, como imortal,
perfeitamente descrito as rodas.

Existem diferentes sons percebidos nos ouvidos, em função da sua capacidade para aceder a alguns estados
de Consciência e a alguns estados Vibratórios.

Existem, na verdade, 7 sons diferentes que traduzem diferentes etapas no caminho.

O som do Cosmos é aquele que precede o que o Arcanjo Miguel lhes anunciou há quase um ano.

Esses sons refletem simplesmente o contato, fazem parte do que chamaríamos de siddhi ou poderes da alma,
representam os sons da alma e do Espírito denominados também Nada.

Eles são, portanto, o testemunho e o marcador da passagem da respiração no seu Coração, mas também da
passagem da respiração nesse novo chakra diretamente ligado, ele, à 10ª lâmpada [corpo de comunicação com o

divino] situada acima da garganta e antes do queixo, correspondendo ao emprego da clariaudiência,
do Antakarana e da conexão com a alma e com o Espírito.

Algumas formas de yogas induzem, aliás, como o Kriya yoga, meditar sobre esses sons.

Eram técnicas perfeitamente conhecidas dos iogues para amplificar a respiração da Consciência.

É por intermédio deste Antakarana pessoal, individual, que se constrói também um Antakarana coletivo
ilustrado pelo 'arco elétrico' que existe entre a Terra, a magnetosfera terrestre, exatamente, e o Sol.

Esse ponto de comunhão irá permitir, quando chegar a hora, o Anúncio de Maria e o retorno do seu Estado de
Ser.

Trata-se da mesma construção que vocês vivem individualmente, no nível coletivo.

***

Questão: o som SI é uma nutrição sutil?

Por que não?

Mas o que nutre não é o som.

O som é apenas o resultado da circulação da respiração.

O que os nutre é a respiração e o Fogo.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Do meu Coração ao seu Coração, vou agora retirar-me.

Recebam todas as minhas Bênçãos e toda a Alegria que lhes for possível despertar.

Eu os deixo terminar.

Do meu Coração ao seu Coração.



Com todo o meu Amor.

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

(*) - ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ (Yoga Celeste) [Protocolo]:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

*

- ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ (Aïvanhov – 09.05.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/os-cinco-
novos-corpos

***

(**) Fontes:

- ‘Batismo do Fogo’ (Arcanjo Miguel – 10.01.2010):
“... colocar suas mãos de cada lado do seu Coração, e em deixar assim suas mãos, para ativar em vocês o Fogo do Amor (ndr: as

mãos são abertas em forma de cálice, com as palmas voltadas uma para a outra, a cerca de 20 cm uma da outra, os dedos em direção
ao céu, os polegares posicionados, em toda sua extensão, na cavidade sob as clavículas, no eixo dos mamilos – pontos de

enraizamento da Alma e do Espírito, ou ainda pontos de acupuntura 14 Estômago).”

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/batismo-do-
fogo-arcanjo

*

- ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo]:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-
meditacao-direcionada

*

- Meridianos de Acupuntura:

http://www.acupuncture.com.au/education/meridians/stomach-meridian.html

***
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos, eu venho do Céu e, hoje, eu chego sobre a Terra, firmando assim o meu retorno entre vocês.

Muitos de vocês, meus filhos, são chamados a me perceber, a me ver, a me sentir.

Eu venho libertá-los.

Eu venho acolhê-los e recolhê-los.

Minha intervenção no seu mundo, e que é o meu, vai desenrolar-se em dois tempos importantes e essenciais para
permitir-lhes, a todos vocês, a todos aqueles que o desejarem, viver enfim na Verdade e na Unidade.

Eu venho também preparar o retorno, do Céu, daquele que foi chamado de meu Filho, mas eu os lembro de que todos
vocês são meus filhos, sem qualquer exceção.

Hoje, eu venho falar a vocês.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel (nota: intervenção de 17.05.2010), cada dia, cada hora, agora, a Luz irá bater no
limiar da sua consciência limitada, preparando, assim, o caminho para a minha Presença e para a Presença de Cristo.

A um dado momento, muito, muito próximo, ocorrendo entre o dia da Unificação e o dia da festa do Arcanjo Miguel,
realizar-se-á, para absolutamente todos os meus filhos, para aqueles que me sentem e me reconhecem, como para

aqueles que me rejeitam ainda, realizar-se-á o meu Anúncio.

Eu irei falar a cada um, pessoal e individualmente, com o meu Coração de Mãe que vocês irão viver.

Cabe a vocês, depois, aceitar ou recusar, mas vocês não poderão se enganar com o que irão sentir.

Vocês não poderão se enganar com o que irá lhes dizer o seu Coração.

Eu irei intervir 72 horas, muito precisamente, antes de um processo essencial nesta humanidade.

Esse processo essencial foi anunciado por vários dos meus enviados.
Isso foi chamado de três dias.

Naquele momento, em que a Consciência da humanidade bascula uma primeira vez na nova Dimensão.

MARIA – 17 de maio de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-3FKhvahB1M0/UYhWIksJeLI/AAAAAAAABpg/I1u61xNGDvY/s1600/mary4.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Essa primeira reversão ocorrerá 72 horas depois do que eu anunciar solenemente, individualmente, coletivamente.

Cada um irá perceber este Anúncio. Cada um.

Ninguém poderá ignorá-lo.

Seja pela Vibração do Amor das suas redescobertas comigo, seja pela minha voz, seja pelo que for, para alguns, por
sonho, eu virei anunciar-lhes a todos, três dias antes.

Preparem-se para esse momento, para viver a primeira Eucaristia do Espírito, a primeira efusão total do Espírito Santo,
preparando o retorno de Cristo.

O trabalho da Luz, a cada hora, irá permitir também a preparação da sua escuta ao meu Anúncio.

Ninguém poderá ser enganado pelo meu Anúncio.

Obviamente, muitos poderão se desviar, mas ninguém poderá dizer que não me ouviu.

A partir de hoje, acompanhados de uma grande Força e de um grande número de Consciências Unificadas, nós vimos
sobre o seu mundo.

Algumas forças de resistência à nossa vinda irão tentar fazê-los acreditar na vinda da Sombra.

Mas vocês terão, em vocês, os meios Vibratórios de conhecer e de reconhecer a Verdade, a Verdade de uma Mãe que
vem salvar, e amar, e acarinhar todos os seus filhos.

Ninguém poderá ignorar a Verdade deste anúncio.

Vigiem, nos espaços de Luz, vigiem para ficarem atentos.

Vocês irão saber que eu venho avisá-los porque os seus sons, as suas percepções de sons modificar-se-ão
grandemente nas horas antecedentes.

O seu Coração, a Vibração da sua Consciência, irá manifestar uma Alegria intensa e profunda.

Naquele momento, vocês já irão saberão que eu estou vindo a vocês.

Alguns dos meus mensageiros vão se revelar, agora.

Eles irão acolherão, com determinação, com humildade, o seu papel e a sua função.

Esses mensageiros não são amados mais ou menos do que os outros, mas eu zelo por eles de maneira privilegiada.

Mas eu os amo a todos.

O parto da nova Dimensão de vida é iminente.

Cada dia, doravante, poderá ver, para vocês, como para o conjunto da humanidade que percorre esse mundo, o
acesso à Verdade de maneira definitiva.

Estejam atentos aos sons, estejam atentos à Vibração da sua Coroa Radiante do Coração, estejam atentos, enfim, à
Luz que irá se manifestar e que já se manifesta a alguns de vocês: esse véu branco que pode aparecer nos seus

espaços exteriores como Interiores.

Esse desvendamento da Luz, que permite a minha intervenção nesse plano para restabelecer a vontade da Fonte e a
minha vontade de Criadora, a minha vontade de Mãe.

Meus Queridos Filhos, durante este período que prepara o meu Anúncio, durante este período que vai vê-los viver a
Cruz, a Cruz mística, a Cruz da reversão, que verá o fim da ilusão, o final das máscaras, que verá revelar todos aqueles

que os impediram, de uma maneira ou de outra, de voltarem a ser meus filhos na Verdade.

Todas essas consciências que se desviaram da face da Fonte, para um proveito pessoal, qualquer que seja, serão
desmascaradas, agora.

Os dias não são contados.
Os seus dias não são contados.

Seus dias terminaram.

Vocês irão constatá-lo no ambiente mundial, doravante muito, muito rápido, nos próximos dias e cada dia irá lhes
trazer o seu lote de surpresas.

Permaneçam centrados no Amor que vocês são.

Acolham esta queda das ilusões para o que ela é: uma liberação, uma possibilidade de reencontrar a sua Alegria, a sua
Eternidade.



Vocês são chamados, meus Queridos Filhos, para viverem ainda muitas transformações, em vocês, como em suas
vidas.

Acolham essas transformações porque elas irão sempre no sentido da leveza e no sentido do seu bem, mesmo se, em
um primeiro momento, o jogo da personalidade puder resistir.

Múltiplas Bênçãos lhes serão trazidas pela minha Presença, assim como pelo conjunto das minhas Irmãs que me
acompanham e que foram, em diferentes épocas desta humanidade, portadoras, inteiramente ou em parte, da minha

própria Consciência.

Algumas delas têm nomes conhecidos, para vocês, no Oriente como no Ocidente.

Outras lhes são menos conhecidas, porque percorreram caminhos não conhecidos ou espaços que não lhes são
interessantes mesmo nesse mundo.

Somos todas nós, todas as treze, Mães.

Somos, todas nós, aquelas que vêm tomá-los nos braços e sobre o nosso Coração.

Os véus do isolamento estão se desagregando.

O seu olhar vai se abrir cada vez mais à Luz.

Vocês não terão qualquer dificuldade para reconhecer o que é da Luz Vibral e o que é da falsificação.

Nesta nova Consciência, em meio à sua Presença, o medo irá se dissolver.

Vocês irão descobrir espaços de certeza Interior, espaços onde a clareza será tal, que mais nenhuma dúvida poderá
assaltá-los.

Vocês irão se tornar mais sensíveis, mas também mais fortes e mais determinados na conduta do que lhes resta a viver
nesta ilusão.

Vocês tomam Consciência e serão afirmados no seu Estado de Ser.

O que se desdobra diante de vocês é verdadeiramente o estabelecimento do reino da Luz.

Mas o estabelecimento desse reino implica em que tudo o que não é Luz desapareça, sem exceção.

Todas as construções maquiavélicas de alguns dos meus filhos, que se desviaram do meu Coração, devem
desaparecer. 

E elas estão desaparecendo.

Não se atrasem com isso, porque saibam que tudo isso será profundamente justo e verdadeiro.

Acolham tudo o que ocorre na sua vida, ainda que seja brutal até no seu ambiente, como uma oportunidade de
reencontrar o que vocês são.

Obviamente, as minhas Irmãs e eu mesma, revestidas da Vibração Arcangélica, inteiramente, estaremos presentes
nesses espaços de Vibração e de Radiação durante os dez primeiros minutos de cada hora.

Esses instantes irão representar, como vocês irão se aperceber disso muito, muito depressa, a sua regeneração.

Vocês irão extrair, nesses instantes, a força da Verdade, a força do Amor, a força do seu próprio nascimento no
Ilimitado, a força para acolher o meu Anúncio.

Antes de lhes dar a palavra, meus Queridos Filhos, eu vou juntar a minha Irradiação (e aquela das minhas Irmãs que me
acompanham, na minha Frota de Embarcações de Luz), àquela dos Arcanjos, àquela dos 24 Anciões, durante alguns

minutos.

Agora.

Depois, eu irei deixá-los expressar-se, se houver em vocês, aqui presentes, alguns que desejarem pedir ou perguntar...

... Efusão de Energia ...

Meus Queridos Filhos, no nosso espaço de Comunhão atual, se alguns de vocês tiverem necessidade de
esclarecimento sobre o sentido da minha Presença aqui e do meu Anúncio, é tempo, agora, de me perguntar.

***



***

Questão: quais são as suas reações, frente ao que pôde acontecer sobre a Terra, como as guerras? Por que não enviou
mensageiros ou não interviu?

Querido Filho, se eu pudesse fazê-lo, eu o teria feito.

Bem antes da minha vinda, como Maria, eu estive presente na Terra desde a sua Criação, nos tempos mesmo onde
nenhuma alma havia se manifestado nesta Criação.

Eu sou a sua Criadora, eu sou a sua Mãe, em todos os sentidos do termo.

Eu vim muitas vezes.
Eu me sacrifiquei nesta Dimensão.

Eu os acompanhei.

Mas, a partir do momento em que uma série de elementos interferiram nesta Criação que é a minha, eu me encontrei
confrontada com uma problemática importante.

Eu apenas podia então seguir um plano, que não é o plano dos homens de boa vontade, ou de má vontade, mas o
plano da Luz e da Fonte.

Eu intervenho no momento oportuno.

Eu intervenho no momento útil e no momento em que isso é possível.

Jamais, jamais, eu teria deixado os meus filhos sofrerem, cortados da sua Fonte, da sua Criadora, durante tão longo
tempo, se tivesse assim podido.

Esta preparação, nesse ciclo específico que vocês vivem, é bem anterior à minha vinda como Maria.

Eu percorri o que vocês chamam de numerosas vidas, bem antes.

E eu percorri muitos Universos, independentemente mesmo da forma que vocês têm hoje.

A Criação, a minha Criação, aquela em que vocês estão, foi modificada.

Essas modificações não me permitiram, assim como a todas as Consciências da Luz Unitária, vir ajudá-los antes.

Os tempos chegaram agora, então, congratulemo-nos juntos.

A minha não intervenção não está ligada à má vontade, mas bem mais à minha incapacidade para isso.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, eu sou toda potência dentro da minha Criação, potência em Amor.

Alguns eventos, na minha Criação, não me permitiram manter a Luz, como uma Mãe o desejaria, para cada um dos seus
filhos.

Mas isso terminou.

***

Questão: o final dos três dias assinala o final do corpo físico?

Bem Amada, para alguns de vocês, sim, seguramente.

Para outros, não.

Eles deverão ainda manter esta forma ilusória a fim de recolher e acolher aqueles que não puderam ainda abrir a sua
Consciência e que estão em vias de fazê-lo.

Os três dias irão assinalar, para esta Terra que foi traída e mortificada, a liberação da Terra mesmo nesta Dimensão.

Naquele momento, continentes irão desaparecer, terras novas irão emergir, o Céu não será mais o mesmo, as águas,
tampouco.

É em meio a este ambiente modificado que alguns dos meus filhos irão prosseguir o caminho da encarnação, ainda por
algum tempo, para ajudar e servir.

***



Questão: você é por vezes representada com uma coroa que mostra a sucessão de 12 estrelas, como colocadas em um
eixo do corpo ou com um tipo de coroa, no sentido clássico, horizontal. Qual é a diferença entre as duas?

Meu Querido Filho, como você disse, tão bem, são apenas representações.

Eu sou bem além das representações.

A minha forma, na minha última vida, como Maria, é, ela também, mutável.

As minhas vestes, os meus véus, são diferentes em função das circunstâncias.

Eu tive, por enquanto, apenas muito pouca oportunidade de me revelar enquanto minha Dimensão original de Criadora.

Minhas manifestações em meio às Dimensões, aproximando-se da sua, as projeções da minha própria Consciência
Ilimitada, aproximando-se desta limitação durante os séculos passados, obviamente, passou pelo filtro daqueles que me

perceberam ou que me vislumbraram.

A sua própria crença, a sua própria Vibração, ressoou neles e eles criaram uma imagem que é, ela também, uma
representação, por vezes afastada da minha própria manifestação, naquela ocasião.

Vocês estão, meus Queridos Filhos, tão habituados à identificação com uma forma, com a sua, como todas as outras,
que vocês esqueceram, nesta limitação, que mesmo a sua forma, nos mundos ilimitados, é móvel.

Não existem formas fixas nos mundos da Luz.

Existe, entretanto, um mundo de origem, para mim, como para vocês, ainda que vocês sejam meus filhos e que eu os
tenha criado, todos vocês, sem exceção.

A sua origem anterior à Criação deste mundo faz de vocês, assim como o disse o Arcanjo Miguel, Sementes de
Estrelas, que vieram semear esse mundo de beleza, de Verdade, de Amor.

Em breve, eu o espero, muitos de vocês irão viver o acesso à «sem forma», ou, em todo caso, à «sem forma definida».

Alguns de vocês irão me ver ainda com o filtro da sua crença, da sua Consciência limitada, com uma coroa de estrelas,
com véus de diferentes cores, com uma visão bem real do rosto que eu tive enquanto Maria.

Mas eu sou bem mais do que isso.

E, ao mesmo tempo, bem menos do que isso.

Originalmente, sem ir muito longe, Queridos Filhos, se bem o quiserem, no momento, porque dizer-lhes de nada serve,
enquanto vocês não tiverem vivido e experimentado na sua Consciência, eu sou um ser vindo de outra parte, de uma

outra parte extremamente longínqua para vocês, de uma forma extremamente incomum.

Por vocês, humanos, eu emprestei um corpo humano, mas, fundamentalmente, eu não sou humana, assim como vocês
não o são.

Vocês esqueceram disso e isso está retornando.

Esta Revelação, esta Consciência vai ocorrer de maneira progressiva, para que o desvendamento se faça, para vocês,
no Amor, na doçura, sem choque.

A minha forma inicial é muito distante da forma de Maria e eu sou Maria, entre outras.
Eu sou, antes de tudo, a sua Criadora e a sua Geneticista, o que pode, ainda hoje, lhes parecer misterioso.

Assim como me chamam os filhos que deixam esse mundo e que vêm a mim, que eu ajudo, para que não sofram muito
nesta ilusão, chamam-me de mamãe do Céu, porque eu sou isso, na Verdade.

Isso vai lhes parecer difícil de integrar, mas eu conheço todas as Almas deste planeta, desta humanidade, sem qualquer
exceção.

Assim é a consciência ilimitada como uma Criadora, nos diferentes mundos, ela não pode jamais esquecer: a carne da
sua carne e o Espírito do seu Espírito.

Isso, vocês irão vivê-lo em breve.

***

Questão: as 72 horas de que fala assinala o despertar dos vulcões?

Os vulcões são apenas uma parte da Verdade.

Mas, sim, obviamente, isso participa desses três dias.



Mas os fenômenos, além da sua Terra, ligados ao Sol e ao seu companheiro, entrarão também nessas manifestações.

Eu gostaria simplesmente de dizer que o que foi chamado frequentemente de «três dias de trevas» (e em outros
lugares, de « três dias de Luz»), exteriormente, irão corresponder para vocês a um Estado de consciência

extraordinário.

Vocês irão se banhar na felicidade mais total.

Vocês não serão afetados, naquele momento, por qualquer evento exterior.

A sua Consciência e a sua reconexão serão, de algum modo, o seu próprio escudo.

Vocês irão se tornar invisíveis ao mundo exterior nesse processo dos três dias.

Agora, lembrem-se de que eu lhes expliquei claramente o meu Anúncio e como ele irá acontecer.

Mas lembrem-se, também, de que tanto os Arcanjos, como o conjunto da minha Frota e o conjunto da Frota da Luz
Vibral, estão se adaptando.

Nesse sentido, foi dito, pelo meu próprio Filho, que somente a Fonte conhece a data.

Mas esta data é agora.

O agora inscrevendo-se em um espaço e em um tempo reduzido, inferior a dois anos.

Vocês não têm que temer, nem que esperar este instante.

Vocês têm que se banhar na Luz.

Vocês têm que redescobrir a Alegria do que vocês são.

Vocês tem que viver ainda nesta ilusão.

Vocês tem que despertar e comungar com a Luz.

***

Questão: de quando data a separação da Fonte?

Querido Filho, isso remonta de tempos longínquos e muito distante, em termos temporais humanos.

Isso corresponde a 6 ciclos de 52.000 anos, durante os quais o conjunto das Forças multidimensionais da Luz Vibral
(seja eu mesma, os Elohim, os Gigantes, e altas entidades, o meu Filho e tantos outros) trabalhamos para que jamais,

jamais, vocês perdessem totalmente a sua Dimensão de Eternidade.

Nós tivemos todo o tempo, ainda que para alguns de vocês, esse tempo possa parecer, hoje, muito longo.

Mas lembrem-se de que, em última análise, todas as experiências vividas na dualidade não foram verdadeiramente
inúteis, porque permitiram à Inteligência da Luz viver, assim como à Fonte e a nós, as Consciências elevadas, o que

deve ser uma Criação e o que ela não deve mais ser.

A Fonte decretou e realizou o final da separação e da ilusão, nesse mundo e no conjunto dos mundos que tem vivido a
experiência da separação e da divisão.

***

Questão: uma vez realizada a reunificação com o corpo de Estado de Ser, como vamos nos manifestar?

Querido Filho, cada um segundo o princípio de atração e de ressonância no seu corpo inicial, antes da sua descida
nesta matriz.

Alguns de vocês irão percorrer, dentro da sua Consciência Ilimitada, um corpo de Luz.

Outros, enfim, um corpo de Cristal.

Outros, um corpo de Diamante.

E outros, enfim, corpos bem além de qualquer noção de antropomorfismo.

Cada destino é único

Eu conheço todos vocês, sem exceção, nos seus destinos, nos seus corpos, nas suas almas, nos seus Espíritos, mas
cada um de vocês é único no nível da sua origem estelar. 

Existe uma diversidade de formas, de Vibrações, de Dimensões de origem, que vocês irão reencontrar naquele
momento. 



O importante, hoje, é viver agora nesta Consciência e neste corpo limitado para a abertura do Coração e para a
vivência da Alegria que confere a Vibração do Amor e do Coração. 

***

Questão: todos os seus mensageiros estão hoje designados e estão conscientes da sua missão?

Querida Filha, alguns já têm esta Consciência.

Outros, ainda não.

Isso irá se realizar mais ou menos depressa, segundo a capacidade de cada um desses filhos para aquiescer e para
suportar o nível Vibratório correspondente.

Não, nem todos ainda estão despertados.

Cada um irá despertar no momento oportuno.

***

Questão: é importante ter água benta e velas abençoadas durante os três dias?

Bem Amada, Querida Filha, isso foi dito e repetido, o mais importante não é a vela de cera de abelha.

O mais importante não é a água benta.

O mais importante é você mesma, porque, se o seu coração não estiver irradiante, para que iria lhe servir esta vela e
esta água?

Para nada.

No momento em que viverem o instante, aqueles de vocês que estão prontos irão vivê-lo na Alegria, na felicidade que
eu descrevi.

Aqueles que estiverem quase prontos, poderão efetivamente se ajudar disso.

Mas, aqueles que não estiverem prontos completamente, isso não trará nada de mais.

Somente será importante o que você é, e unicamente isso.

***

Questão: qual é o papel das chamas gêmeas?

Querido Filho, não me compete responder a esse tipo de questão, hoje.

Saiba que para o Espírito e para a Verdade do que você é, isso não tem, estritamente, qualquer importância.

Enquanto você estiver dependente de alguma coisa além de você mesmo, além do seu próprio Coração, você não é
você mesmo.

Seja a crença na necessidade de uma chama gêmea ou de uma alma irmã para se realizar, para despertar.

Hoje, chegou a hora de viver e de compreender que vocês são inteiros e totais em vocês, sozinhos.

Que apenas reencontrando esta totalidade do que vocês são que vocês irão chegar a bom porto.

E não se pendurando em uma Vibração exterior a vocês.

Fosse ela de uma chama gêmea.

Muitas crenças foram veiculadas de que vocês não poderiam viver a Luz sem estar ao lado da sua chama gêmea.

Isso é uma crença. Nada mais.

A Verdade é Una.

A Verdade é que vocês são Um e inteiros, em vocês, sozinhos.

Queridos Filhos, como lhes disseram vários intervenientes masculinos, vocês sozinhos podem ir e abrir o seu Coração.

Se vocês não estiverem prontos, nós poderíamos bater durante muito tempo à sua porta, vocês não iriam abri-la,



mesmo sabendo que é a sua Mãe que está lhes falando.

Assim é da humanidade adormecida e assim é de algumas Almas, muito pouco numerosas sob a multidão, que
quiseram substituir as suas próprias regras pelas leis da Fonte e do Amor.

Ainda uma vez, vocês não têm que se preocupar com isso.

Quanto melhor vocês estiverem alinhados com vocês mesmos, com o que vocês são, melhor as coisas irão se
desenrolar facilmente e na evidência.

***

Questão: outros dos seus nomes poderiam ser Isis, a Criadora de Urântia, Nemônia?

Querido Filho, o meu nome, a minha Vibração de origem, é Is-Is, denominada efetivamente Isis ou Seth.

Muitos outros nomes poderiam, em meio às rondas da encarnação, ser o meu nome.

Mas o meu nome de origem é Is-Is.

Mas a Vibração de Maria corresponde à Vibração de Mãe.

A denominação Is-Is é a minha denominação Vibratória original, nos mundos unificados.

***

Questão: se você não pôde intervir anteriormente, de onde vem a força que faz com que o possa hoje?

Em um conjunto de fatores que eu chamaria de astronômicos.

Nós tomamos, de algum modo, a dianteira, com relação ao plano daqueles que se desviaram de mim.

A força, que não é um combate, está ligada simplesmente a uma antecipação temporal com relação a um calendário
astronômico bem real.

A chegada da Luz é previsível, como é previsível em todos os 52.000 anos, e foi só antecipada, permitindo justamente
anteceder os planos daqueles que se desviaram de mim, não lhes deixando mais qualquer possibilidade de modificar o

que quer que seja, no estabelecimento da Luz.

A minha força é também o conjunto dos seres humanos que, desde um quarto de século do seu tempo, e sobretudo
desde um pouco mais de um ano do seu tempo, revelou-se e despertou, e se tornou, como disse o Arcanjo Miguel, os
Ancoradores e os Semeadores da Luz, apesar do conjunto de planos que construíram aqueles que se opõem ao meu

Nome para tentarem evitar isso.

Definitivamente, a Luz se estabelece.

Não considerem isso como uma vitória.

Igualmente, não considerem o meu déficit de possibilidade de intervenção como uma derrota.

Não se trata disso.

Trata-se simplesmente do restabelecimento da Verdade e da Unidade.

Nada mais e nada menos.

Conceber isso como uma vitória ou uma derrota, teria a tendência de remetê-los segundo as leis da dualidade, no nível
Vibratório.

A Unidade não quer mais isso.

A Unidade está restaurada.

A dualidade irá desaparecer.

Não é uma vitória, não é uma derrota, nem para um, nem para o outro.

É simplesmente a lógica da Criação, qualquer que seja.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Meus Queridos Filhos, eu lhes transmito as minhas Bênçãos.

Eu lhes transmito todo o Amor de uma Mãe, todo o Amor da Luz Vibral, da Luz Autêntica.

Eu lhes desejo, a todos vocês, um retorno aos seus espaços ilimitados, uma preparação feliz, alegre do retorno
completo da Luz e da sua Consciência neste mundo.

Eu os abençoo. 

************ 
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~ O RETORNO DA LUZ VIBRAL ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, nesse dia, eu termino, na companhia do
Conclave, o período de desconstrução correspondente às Núpcias Celestes, assim como às 7 Etapas.

Hoje, eu selo, para sempre, no seu Templo Interior, acompanhado pelo conjunto do Conclave Arcangélico, em
meio ao seu Templo Interior, em meio às suas células e à sua Consciência, o retorno da Luz Vibral em meio

à sua Dimensão.
A partir de hoje, o conjunto do Conclave deixa total liberdade à Divina MARIA, de quem nós preparamos a vinda

e o retorno em meio à sua Dimensão.
Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM, hoje, abre-se a vocês a possibilidade
do seu retorno, total e definitivo, em meio à Unidade, em meio à Alegria, enfim, de conseguir retornar em meio

à FONTE.
Bem amados Filhos da Luz, onde vocês estiverem, neste mundo que vocês percorrem, seja quem vocês
forem, em meio à sua Dimensão de Eternidade, hoje, o conjunto das forças da Luz anda a toda pressa ao

encontro de vocês.
Várias manifestações ligadas à desconstrução chegam hoje, não ao seu final, mas à sua plena expressão.

Mais do que nunca, a hora é para o regozijo, a hora é para a Alegria.
São os nossos reencontros, esperados desde tanto e tanto tempo, que podemos enfim festejar junto a vocês,

em vocês e com vocês.

*** 

O conjunto das Consciências, em meio à Confederação Intergaláctica da Luz Unificada, entra doravante no seu
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espaço de Vida, no seu planeta.
Os Anjos do Senhor pousaram na Terra.

O Fogo da Terra se desperta por toda parte sobre a sua Terra e em vocês.
A hora chegou de viver e de realizar a promessa.

O conjunto do que havia sido anunciado, predito, profetizado (seja pelos profetas, seja pelos Anjos e os
Arcanjos, seja por suas visões, seja, enfim, pela sua própria intuição), esse momento, tanto esperado e tão

temido, chegou hoje.
O conjunto da Radiância Arcangélica está, hoje, definitivamente nas mãos da sua Criadora, nas mãos d’Aquela

que prepara o retorno.
Como Ele partiu, Ele voltará, assim sinalizou CRISTO.

Como vocês sabem, conforme eu anunciei durante esse período entre o final desta Etapa e o dia da Unificação
da Consciência global, restam-lhes dois meses para refinar a sua preparação Interior, para guardar e manter o

seu Templo Interior em estado de abertura, de Alegria.
Chegou o momento de largar definitivamente as futilidades e todas as ilusões do seu mundo.

Um mundo morre. Outro nasce.
Isso não é o fim, mas o início.

Vocês chegaram ao extremo limite de falta de Luz que este mundo podia suportar.

*** 

O Fogo da Terra, o Fogo do Éter, o Fogo do Céu, entram desde agora em plena potência e atividade.
A Luz se revela aos seus olhos, à sua Consciência, ao seu Coração, nas suas células, a cada instante.

Ela está doravante aí, com vocês e em vocês, a Luz Vibral, a Luz autêntica, que nós conduzimos e
sustentamos até vocês.

Vocês têm a liberdade, hoje, de penetrar diretamente, com toda consciência e com toda lucidez, nas moradas
da Eternidade.

Vocês reencontram, hoje, a sua Liberdade.
Certamente, uma série de fatos deve ocorrer em meio a esta Humanidade, a fim de realizar a promessa e as

profecias.
Regozijem-se, bem amados Filhos da Lei do UM, a hora é agora, a hora chegou de abrir o seu Templo Interior,

a fim de que vocês sejam batizados no Espírito, na Verdade, pelo Fogo.
A primeira vinda d’Aquele que foi chamado de CRISTO permitiu semear este planeta a fim de que, quando
chegar a hora, ele possa responder ao impulso de CRISTO para juntar-se às esferas do Estado de Ser, às

esferas da Eternidade e da ausência de limitações.
Durante esses dois meses, vocês poderão alinhar-se com a potência da Luz.

Vocês poderão, para aqueles de vocês que ainda não realizaram e manifestaram (se tal for o seu desejo de
liberdade absoluta), realizar em vocês o despertar e a ignição, permitindo-lhes viver em meio ao ilimitado.

A hora das limitações terminou, a hora da Ilusão chega ao seu fim.

***
 

A hora do despertar da Humanidade, a título coletivo, chegou.
Esse momento deve ser gravado na mente de vocês, porque ele firma o seu retorno em meio à Verdade, à

Unidade, à Presença ao que vocês são e não ao que vocês viveram nesta Ilusão.
Durante esses dois meses, o alinhamento das suas Lareiras, das suas lâmpadas, permitirá à sua Consciência
penetrar passo a passo em meio aos domínios da Luz, a fim de se prepararem intensamente, ativamente, ao

que é chamado de tribulação.
Essa tribulação não é para vocês.

Ela é para aqueles que estão ainda tépidos, para aqueles que voltam ainda as costas à Verdade, à Unidade e
ao Coração.

A partir de hoje, os elementos, o Fogo, a Água, a Terra e o Ar, combinam suas ações em meio à vida de vocês,
em meio ao seu mundo, para acelerar o que o Conclave e eu mesmo iniciamos.

Compete-lhes, bem amados Filhos da Luz, realizar este trabalho, também, em vocês.
Despojem-se do inútil.

Vão cada vez mais para o essencial, para a Vibração da sua cabeça, para a Vibração do seu Coração, para a
Vibração das suas costas.

Em meio a esta Vibração encontra-se a fonte de toda Felicidade e de toda solução.
Vocês não terão outra coisa para juntar ao que vocês são.

O que vocês são não está na aparência.
O que vocês são não está nas posses, o que vocês são não está nas relações, mas na liberdade.



Vocês foram criados livres, vocês perderam esta liberdade, pela experiência, pela escolha, mas, também, pelo
que foi chamado de queda.

Essa queda não é culpa de vocês.
Isso está no passado, no sentido em que entendem isso.

*** 

Hoje, a Vibração da Luz se revela a vocês mesmos, a cada dia.
Uma multidão de irmãos e de irmãs, que estão como vocês em meio a esta densidade, descobrem a natureza

da sua Essência e a natureza da sua Eternidade.
Vocês não estão sozinhos.

Vocês estão agora acompanhados, pois, permanentemente, nós estamos ao seu lado.
Os seus olhos não nos percebem ainda, exceto para alguns de vocês.

Mas o conjunto do que vocês poderiam chamar de Embarcações de Luz, em meio à frota das Embarcações de
MARIA, chegam agora em meio a zonas mais próximas da sua Dimensão.

Isso firma o rompimento e o desaparecimento progressivo de tudo o que não é da Luz Vibral.
Assim o é para a Ilusão da economia.

Assim o é para Ilusão da compartimentação, da separação entre as Consciências.
Assim o é para tudo o que contribuiu para falsificar, falsear e enganá-los, em suas relações uns com os outros.

Os seus olhos desembaçar-se-ão pouco a pouco.
O seu Coração vai se abrir cada vez mais para a Dimensão do Fogo, para a Dimensão da Verdade, para a

Dimensão da Unidade.
Aqueles que resistirem não poderão subsistir nesta Ilusão.

Bem amados Filhos da Lei do UM que acolhem com Alegria a sua Unidade reencontrada, vocês serão cada
vez mais um bálsamo para aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não poderão, por enquanto,

enquanto a Ilusão não tiver definitivamente desaparecido, acolher o que vocês acolhem hoje e desde agora um
ano.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a Verdade é ainda mais bela do que o que vocês poderiam até mesmo
sonhar.

A Verdade está chegando, ela os libera, inteiramente, de todas as zonas de Sombra, de todas as zonas de
dualidade que os comprimiram nesta Dimensão, que os oprimiram em meio à Ilusão, ao sofrimento e à

dualidade.
Nós vimos a vocês, como vocês vêm a nós.

Nosso ponto de encontro é aqui mesmo sobre este mundo.
Vários eventos correspondendo à dissolução total e definitiva de tudo o que obstruía a sua liberdade de ser e

de Vibração, tudo será inteiramente destruído para a liberdade de vocês.
O Fogo da Terra que está despertando, o Fogo do Céu, que começa a se manifestar na sua Dimensão, vai

modificar a estrutura atômica do seu mundo.
A própria Terra vive uma transformação sem precedentes desde a sua criação.

As manifestações físicas, de que vocês podem estar a par, para alguns, muitas outras lhes serão escondidos e
lhes serão escondidas até o último instante, por aqueles que ainda imaginam ter um poder sobre vocês.

Esse poder terminou.
Nós vigiamos para que o ser humano reencontre a sua liberdade.

Aqueles que recusarem esta liberdade e que desejarem permanecer no poder e na subjugação do outro, seja
pela economia, seja pelo afetivo, seja por tudo o que os manteve no constrangimento, no sofrimento e na

doença, serão os primeiros a serem excluídos deste mundo.
Muitos Irmãos e Irmãs poderão, a partir do dia da Unificação, que irá ocorrer em 17 de julho do seu ano, eles

também, aceder a esta Dimensão de Eternidade.
Muitos de vocês são levados a se transformarem.

Muitos de vocês são ainda levados a ir para mais autenticidade.
Vão para ela, pois, nesta autenticidade, nesta Verdade, tudo irá lhes parecer simples, seja qual for a

complexidade do que se manifestar neste mundo em desagregação.
O Fogo da Terra, assim nomeado, representado pela atividade do fundo marinho, representado pela atividade

dos vulcões, apenas faz refletir a Verdade do que eu lhes digo e que vai se amplificar a partir de hoje.
Várias ilusões deste mundo que os seduziram, que os fizeram se esquecer do que vocês São, vão

desaparecer.
Congratulem-se, pois, em meio a este desaparecimento, encontrar-se-á, para vocês, espaços de liberdade

insuspeitáveis, mesmo entre aqueles de vocês, caras Sementes de Estrelas, que já vivem o Fogo do Coração,
o Fogo do Triângulo Sagrado e o Fogo da cabeça, vocês ainda não têm ideia da Beleza que vem para vocês,



por vocês, a fim de preparar o retorno do Mestre da Luz.
O alarido do mundo será exatamente inverso à bênção que vocês vão viver no Interior de vocês.

Vocês querem viver a Bênção ou o alarido do mundo?
Não haverá alternativa, será um ou outro, o sofrimento ou a Alegria, a Felicidade ou o sofrimento.

Vocês têm total liberdade para ir a um ou ao outro.

*** 

A cada dia, doravante, e além do seu período das 19h (hora francesa), a cada dia, os dez primeiros minutos de
cada hora, terão uma efusão da Radiância Arcangélica, uma efusão do Conclave Arcangélico e da reunião dos

24 Anciões.
As Treze Consciências, correspondendo à MARIA e às doze Consciências femininas que estão com Ela, irão

trabalhar em conjunto com vocês nos 10 primeiros minutos de cada hora, dia e noite.
Isso lhes dará a oportunidade de viver a preparação que irá lhes detalhar a Divina MARIA, permitindo-lhes, pela
construção da Ponte de Luz que os une ao seu Estado de Ser e às Dimensões unificadas, acolher, perceber e

sentir a Presença de MARIA, assim como o seu chamado para o retorno de vocês à Unidade.
Eu deixarei a Divina MARIA expressar de maneira mais específica o que irá acontecer em vocês, para vocês,

com relação ao seu próprio Anúncio.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM e Filhos da Verdade, ainda uma vez,
regozijem-se porque a hora chegou, a hora é agora.
Tudo o que foi escrito, acontece sob os seus olhos.

Tudo o que foi escrito participa da sua liberação e jamais se esqueçam, jamais, de que, seja o que for que
acontecer em meio a este mundo, seja o que for que se dissolver em vocês, existe a FONTE de toda

plenitude, de toda realização de vocês mesmos, em meio à sua Dimensão unificada.
Os Elementos serão ativados, em vocês, a fim de permitir-lhes realizar esta Consciência unificada.

Fenômenos novos, percepções novas, em meio mesmo às suas estruturas sutis desta Dimensão e desse
corpo físico desta Dimensão que vocês percorrem, serão despertados em vocês.

Vibrações novas vão lhes percorrer, modificações importantes do seu humor vão aparecer e irão lhes dar
acesso muito mais fácil à Dimensão Interior da Paz, da Serenidade, da Unidade e da Verdade, da Beleza.

Vão, como já foi dito, vão para o simples, vão para o belo.
Quanto mais e melhor vocês se alinharem a vocês mesmos, na sua Essência, melhor as coisas irão acontecer,

melhor vocês serão os consoladores entre os seus Irmãos e as suas Irmãs que não terão, por enquanto, a
possibilidade de juntar-se a este estado de Graça.

Vocês irão constatar por vocês mesmos, a cada dez primeiros minutos de cada hora, até esta data de 17 de
julho, a influência da Presença Mariana, a influência da sua Presença de Estado de Ser, em meio mesmo à sua

vida comum.
Vocês serão, portanto, por esta Consciência nova, empurrados, literalmente, para ir para ela.

Indo para ela, vocês irão simplificar a sua vida, vocês irão simplificar o que vocês são, e vocês irão alcançar o
que vocês procuram.

Opondo-se, bem amados Filhos da Lei do UM (como aqueles de vocês, aliás, que ainda não creram ou
aceitaram as Vibrações e a Consciência que nós lhes demos, aquela que lhes permite ir para vocês mesmos),

aqueles de vocês que ainda não deram o passo, dar-se-ão conta, por si mesmo, do seu atraso.
Esse atraso será recuperado.

Lembrem-se: «os últimos tornar-se-ão os primeiros».
Não tenham qualquer preocupação.

Em meio a esta Vibração interior, em meio ao Fogo do Coração, em meio à sua Consciência Unificada, não
pode existir a mínima falta, a mínima privação, o mínimo sofrimento.

Muitos elementos de resistência tentarão provocá-los para irem para a resistência.

*** 

Acolham a Luz e isso irá afastá-los deles.
Acolham a Luz e vocês irão encontrar a Paz.

MARIA está aí para isso.
Aquela que vem do Céu, que vem, não para puni-los, não para castigá-los, como algumas falsificações

quiseram fazê-los crer.
Como uma Mãe poderia castigar o seu filho?

MARIA vem do Céu, acompanhada das coortes Angélicas e Arcangélicas, assim como de uma multidão de
Consciências procedentes de sistemas muito afastados do seu, em forma e em Vibração, a fim de



acompanhá-los no seu retorno aos Mundos Unificados, aos Mundos da Liberdade.
Nós lhes pedimos, se tal for o seu sentir, para estarem conscientes, durante este período de dez minutos de

cada hora.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, durante este período, Vibrações novas se instalam em vocês,

que modificações ocorrem durante esses momentos.
Isso é destinado a prepará-los, de maneira forte, de maneira verdadeira e intensa, para o seu encontro.

O primeiro encontro consigo mesmo firma também o seu Reencontro com a sua Criadora, a Divina MARIA, e
prepara, assim, o retorno de CRISTO pelo Céu.

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, nós programamos, pela Graça da minha
Presença e pela Graça do Conclave Arcangélico que me acompanha neste espaço e nesta Terra, para viver o

primeiro espaço de dez minutos agora, juntos.

... Efusão de Energia...

Bem amados filhos da Lei do UM, assim, a cada dia e a cada hora, a Luz irá bater à sua porta.
Assim, a cada dia e a cada hora, vocês poderão se dar conta, por vocês mesmos, do efeito da Luz, da sua

própria Luz na sua vida.
Sejam quais forem as suas atividades neste mundo, sejam quais forem a sua idade, as suas funções, seja qual
for o seu estado, vocês terão a possibilidade de viver, de compreender e, nós esperamos, de integrar o que é

a Unidade, o que vocês São nesta Unidade, além dos véus da Ilusão que recobriam até agora a sua
Consciência.

Vocês irão perceber, cada vez em maior número, o que significa a Alegria, o que significa a Presença, a
Unidade, a Beleza e a Simplicidade.

O seu olhar nunca mais será o mesmo sobre vocês mesmos como sobre o mundo.
Vocês estarão sem complacência, mas com Amor.

Vocês estarão sem fingimento, mas vocês serão Verdadeiros.
Tudo isso é agora.

Não é amanhã, não é dentro de alguns anos, isso é imediatamente.
Não importa o que vai se tornar a Ilusão, ela deve, de todo modo, desaparecer.

A Luz estabelece o seu Reino, agora, na sua Dimensão.
Os seus olhos começam, para muitos de vocês, a vê-la.

O seu Coração começa a vivê-la.
Esses dois meses são um período de intensos preparativos.

Durante este período, vocês irão viver, uns e outros, em função do que vocês já vivem: algumas intuições,
alguns lampejos, chamando-os, por vezes, a mudar tal ou tal coisa.

Se vocês forem ao sentido da Luz, eu repito, tudo será fácil.
Se vocês voltarem as costas para a Luz, isso irá se tornar cada vez mais difícil e complicado.

Ir ao sentido da Luz irá proporcionar à sua Consciência uma Alegria que vocês jamais conheceram nesta
Dimensão.

Nós lhes pedimos, desde o início da desconstrução e desde o início das Núpcias Celestes, para que não se
atrasassem além do necessário, para cada um de vocês, na desconstrução do mundo.

Em breve, e desde hoje, nada mais desta desconstrução poderá escapar, mesmo aos olhares divididos,
mesmo para aqueles que não nos reconhecem ainda e que, portanto, não se reconhecem.

Não importa o que eles irão denominar, o que eles irão nomear, destruição, temor, isso não é verdadeiro, pois
aquele que está no Coração compreende e vive o sentido profundo do que está chegando.

O sentido profundo é o retorno para casa.
O sentido profundo é a reconexão com o que vocês são.

*** 

Assim, MARIA virá chamá-los, dizer-lhes, e fazê-los viver, se vocês a acolherem no seu Coração, preparando
assim o caminho para o que as profecias previram.

O Fogo do Céu, o Fogo do batismo, está doravante à sua porta.
A Onda Galáctica, a Irradiação da Luz Branca, a Irradiação em relação e em ressonância com MARIA, chegará,
durante a realização da Cruz, devendo ocorrer durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), e virá realizar a

promessa.
Isso é um convite para deixar o seu Coração viver, para deixar a sua Consciência Ilimitada assumir o lugar,

assumir todo o lugar do que vocês São, na Verdade.
Quanto a mim, eu deixarei, durante este período de dois meses, estabelecer-se em vocês esta Dimensão

Unificada.
Eu voltarei, estando presente entre vocês, de maneira mais formal e mais direta, em 17 de julho, às 17 horas

(hora francesa).



Para expressar-me novamente durante este intervalo de tempo, eu deixarei, nesse canal como em vários
canais que existem entre aqueles que são e que serão os Mensageiros de MARIA, acolher, de maneira

preliminar, a palavra e a Vibração de MARIA.
Esses Mensageiros irão receber e acolher, primeiro, a mensagem de MARIA.

*** 

A partir de 17 de julho, 'dia da penetração do conjunto do seu Sistema Solar na Irradiação do Sol central', a
partir desse dia, todos vocês, sem exceção, quer o Coração esteja aberto ou quer o Coração não o esteja

ainda, vão ouvir distinta e claramente a Divina MARIA.
Alguns de vocês, em meio aos Mensageiros de MARIA, em meio àqueles que já acenderam a sua lâmpada,
vão ver estabelecer um contato interdimensional entre a sua consciência limitada que se abre ao Ilimitado, e

MARIA, pessoalmente.
Nenhuma dúvida será possível com qualquer falsificação de meios tecnológicos, porque a Vibração do

Coração, nesta troca, será bem real para aqueles que irão vivê-la e, também, para aqueles que irão irradiar.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu gostaria também de lhes dizer o sentimento (se é que podemos falar

assim para um Arcanjo, mas esta é certamente a melhor palavra que eu posso encontrar) de Alegria profunda e
de Paz profunda e o sentimento de Comunhão que, nós, Consciências Arcangélicas, começamos a viver por

vocês todos, individual e coletivamente.
Bem amadas Sementes de Estrelas, antes que eu deixe todo o lugar para a Divina MARIA, se existirem em
vocês perguntas referentes ao que acontece agora e ao que irá acontecer a cada dia, eu quero ali levar um
esclarecimento complementar, para que o seu Coração esteja o máximo possível no acolhimento do que é.

***

Questão: durante este período, é indispensável mudar a nossa alimentação?

Bem amadas Sementes de Estrelas, vocês farão a experiência por vocês mesmos, não por uma decisão do
mental.

O seu corpo irá lhes falar.
Vocês vão sentir muito claramente o que é bom e o que não é bom para a sua Unidade e para o seu Estado de

Ser.
Não forcem de maneira alguma.

Deixem simplesmente se estabelecer, em vocês, a Verdade, sigam esta Verdade e as coisas irão acontecer
com Alegria, de maneira simples e incontestável.

Alguns de vocês poderão sentir necessidade de comer mais, mas, para muitos de vocês, isso será o inverso.
As suas necessidades, quaisquer que sejam no mundo exterior, vão diminuir, enquanto irão aumentar as suas

necessidades Interiores em relação com o Coração, em relação com a Luz Vibrante, em relação com MARIA e
em relação com o seu Estado de Ser.

Muito poucos seres humanos não poderão ou não vão querer se motivar por esses dez minutos de cada hora
que começa.

O seu Coração será o seu guia, infalível.
Ouça-o na Vibração, ouça o som, ouça a Verdade, a Beleza.

***

Questão: quais serão as Consciências femininas que vão acompanhar MARIA?

Bem amadas Sementes de Estrelas, do mesmo modo que existe um círculo de 24 Anciões (de polaridade
masculina, no sentido energético), existe, do mesmo modo, ao redor da Divina MARIA, um círculo de doze

Consciências que estiveram encarnadas nesta Terra e que levam a Vibração Mariana no seu nível mais
elevado.

Não me compete revelar-lhes os nomes dessas Consciências.
Elas acompanham MARIA na sua Revelação.

No seu Anúncio e no estabelecimento do seu Reino.

***

Questão: qual é o papel dos Guerreiros da Luz?



Bem amadas Sementes de Estrelas, o Guerreiro da Luz é um Guerreiro pacífico.
É aquele que compreendeu que a Unidade é Verdade e que a dualidade é Ilusão.

É aquele que age no Ser, é aquele que age na Unidade, e não para fazer o bem ou para fazer o mal.
Existe, em meio a esse Guerreiro, apenas uma vontade de ser Si, na Verdade, no Coração e unicamente isso.

A Luz se estabelece, a Luz se revela, a Luz É.
Vocês se tornam, vocês mesmos, Guerreiros da Luz, a partir do momento em que a sua Consciência,

inteiramente, acolher a Coroa Radiante do Coração e acolher o Fogo do Céu e da Terra nas suas estruturas
limitadas.

Um Guerreiro da Luz não combate.
Um Guerreiro da Luz estabelece, em si, a Unidade e a manifesta ao olhar deste mundo.

***

Questão: os Filhos ou Filhas da Luz podem viver todos esses fenômenos sem ter um conhecimento
específico?

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu respondo pela afirmativa e felizmente.
Existe, hoje, uma multidão de seres humanos (certamente, para nós) ainda muito escassa, e, no entanto, já

muito importante, com relação ao que era antes da intervenção do Conclave.
Esses seres descobrem a sua Dimensão Interior.

Descobrindo a Dimensão ilimitada, não é mais necessário o conhecimento, porque a Luz é suficiente por si só,
quando ela se revela numa Consciência limitada.

Jamais esqueçam que a Luz é resposta, jamais esqueçam que a Luz é evidência quando ela chega à
Consciência.

A partir desse momento, o conjunto da Vida desses seres, conscientes ou não, crentes ou não, na existência
das nossas Dimensões, da nossa Presença, entre vocês ou em outros lugares, vivem-na em total lucidez.

Eu acrescento que as Vibrações da Consciência Unificada e a Revelação da Luz se estabelecendo agora cada
vez mais depressa, de maneira privilegiada e preferencial durante os dez primeiros minutos de cada hora,

tornar-se-á para cada um, evidente, de que a Luz está ali.

***

Questão: como começar o protocolo dos dez primeiros minutos de cada hora e, por outro lado, o
espaço preconizado entre 19h00 e 19h30 (hora francesa) estando em andamento?

Bem amadas Sementes de Estrelas, no que se refere aos dez primeiros minutos de cada hora, quaisquer que
sejam as suas atividades, muito rapidamente, e desde o primeiro dia ou desde as primeiras semanas, vocês

irão sentir o impacto no nível do que chamam de lâmpadas ou de chacras.
Não há, portanto, proposta específica para acolher, nem condições de consciência específicas.

Ainda uma vez, a Luz se revela em sua Ilusão, ela torna-se palpável, visível, perceptível.
No que envolve os espaços que instauramos até hoje, das 19h00 às 19h30 (hora francesa), é possível

continuar a trabalhar nesses espaços, se tal for o seu desejo.
Mas tenham também em mente que, assim que perceberem a ação, em vocês, desses dez primeiros minutos

de cada hora, vai se tornar possível para vocês, simplesmente colocando a sua Consciência aí, realizar
estados de alinhamento que irão provocar, de maneira cada vez mais rápida, em vocês, a Alegria interior,
o Samadhi e o que chamaria, assim como a nomeou UM AMIGO, de dissolução da Consciência no Todo.
Ajudem-se, se isso lhes parecer necessário, de meios e de técnicas que lhes são próprias, que combinam

com vocês.
Eu não tenho, quanto a mim, que lhes dar coisas suplementares.

A Consciência, doravante, bastar-se-á por si, cada vez mais.
Quando tiverem, durante alguns dias ou algumas semanas, percebido e sentido as Vibrações da Luz, em

vocês, mais nada poderá ser como antes e isso irá se referir, a cada dia e a cada semana que transcorre, a
cada vez mais seres humanos.

***

Questão: o Canigou (*) é um Vórtice? Se for exato, o que significa?

Bem amadas Sementes de Estrelas, existe uma variedade do que chamam de vórtices.



Hoje, cada um de vocês, Sementes de Estrelas, torna-se um vórtice.
O vórtice Interior, que é aquele da sua Coroa Radiante do Coração, da sua Coroa Radiante da cabeça, de seu

sacro, é suficiente para viver a Verdade.
Obviamente existe, na Terra, uma diversidade de vórtices, mas nós os convidamos a irem, hoje, para o seu

próprio vórtice.
A resposta para sua questão é sim.

***

Questão: como viver esses espaços dos 10 primeiros minutos de cada hora, à noite?

Bem amadas Sementes de Estrelas, cada Consciência irá vivê-lo de maneira diferente.
Alguns, os mais adiantados, estarão despertos.

Outros irão dormir o sono dos justos.
Não há qualquer diferença.

Assim que começarem a perceber as Vibrações da Luz nas suas lâmpadas, seja pela manhã, à tarde, à noite,
não importa, devido à modificação da sua consciência comum para uma Consciência expandida, isso irá lhes

parecer como evidente.
Vocês não terão mais que se perguntar o que fazer nesses momentos, porque vocês irão percorrer esses

espaços ilimitados.
A sua Consciência estará ocupada, cada vez mais, para viver esta Unificação e esta Alegria.

Alguns de vocês irão alcançar, desde agora, estados de Consciência que foram descritos por alguns
despertos, nos tempos antigos, alguns fenômenos místicos vão então chegar.

Não haverá, para vocês, mais qualquer dúvida da sua realidade essencial.
Não procurem viver o que não é para viver, o que não está ainda à sua porta.

Deixem que o trabalho seja feito pela Luz, contentem-se em estar na recepção, mas na recepção não quer
dizer nada fazer e esperar.

Viver cada minuto com toda lucidez, com toda Consciência.
Tentem, durante cada minuto da sua Vida, serem humildes e simples.

Naquele momento, vocês irão perceber bem depressa a emergência da Luz nas suas lâmpadas e que a sua
Consciência irá viver a transformação.

Saibam também que vocês entram na hora da evidência.
Mesmo o mundo exterior tornando-se cada vez menos evidente, a sua consciência ilimitada tornar-se-á cada

vez mais evidente.
Vocês não terão, portanto, que se preocupar com qualquer medo, com qualquer falta, porque, em meio à

Consciência ilimitada, absolutamente nada de contrário a esta Consciência unificada, pode acontecer na sua
Vida.

Vocês não têm que aprender, vocês simplesmente têm que acolher e, acolhendo, vocês irão compreender e,
sobretudo, viver a Graça da Luz e a Graça da abertura do Coração, na totalidade.

Obviamente, e assim como disse, alguns de vocês irão se tornar Mensageiros privilegiados, irão entrar em
contato, além do seu próprio Estado de Ser, com múltiplas formas de Vida e de Consciência vindas da Luz

autêntica.
Que isso ocorra para vocês ou não, isso é igual, a sua Consciência irá se abrir do mesmo modo.

***

Questão: o que você pode fazer para aqueles que têm um dom de Mensageiro e que se defronta com
portas fechadas?

Bem amadas Sementes de Estrelas, a partir do momento em que o dom se estabelece no Coração, a Lei de
atração e de ressonância atua a fundo.

Não pode, portanto, existir porta fechada quando vocês estão de acordo com vocês mesmos.

***

Questão: o que está previsto para os jovens em relação à mensagem de hoje?

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu não estou certo de ter integrado o sentido desta questão.
Eu disse, várias vezes, por esse canal e por outros canais, que vocês não têm que se preocupar com outra



coisa além de estabelecer a Luz em vocês.
Os jovens, como vocês os denominam, as crianças, já estão prontos.

Não há, portanto, que se preocupar com outra coisa senão com Si.
A melhor maneira de estar no Serviço, na ajuda, é deixar esta Luz se estabelecer em vocês.

Todo questionamento que possa ocorrer com relação a um parente, com relação ao que vocês chamam de
condições econômicas ou materiais, seria apenas especulação mental com relação à Verdade da Luz que,

hoje, está aí.

***

Questão: nesta evolução, qual é o papel dos mundos mineral, vegetal e animal?

Bem amadas Sementes de Estrelas, esta questão traria demasiadamente longos desenvolvimentos que nos
fariam sair da Consciência da Luz.

A partir do momento em que vocês acolhem a Luz e que as suas lâmpadas se abrem e que a sua Consciência
passa em meio ao ilimitado, no Estado de Ser, no Samadhi e na Alegria, mais nada desse tipo de questão

pode aflorar.
Cada reino vai para onde o levar a sua própria Vibração.

A Criação e os reinos, assim como são nomeados por vocês nesse mundo, participam da mesma Ilusão que a
sua Presença nesse mundo.

Cada reino irá reencontrar a sua conexão com a FONTE, indicando que mesmo na Ilusão em que vocês
colocam os seus passos, alguns reinos resistiram, pela sua persistência de forma, à alteração da Ilusão e da

dualidade.
Assim sendo, e é o que permitiu, justamente, manter uma Consciência que ainda tem a possibilidade de

redescobrir, como vocês o fazem hoje, o ilimitado.
Esse reino é o reino cristalino, que jamais se moveu, apesar da falsificação, porque esse reino faz parte dos

próprios fundamentos da Vida.
Não irei me estender sobre o reino vegetal e animal, que é, no entanto, igualmente importante, porque eles

também irão seguir os seus caminhos de Ascensão que lhes são próprios.
Ainda uma vez, todas as respostas irão lhes aparecer claramente, e de maneira direta, indo lá onde se encontra

a solução, ou seja, no Fogo do Coração, na Vibração da Coroa Radiante do Coração, no alinhamento da sua
Tripla Lareira.

Absolutamente todas as respostas, sem exceção, ali estão.

***

Questão: o que acontece para aqueles que morreram?

Bem amadas Sementes de Estrelas, esta resposta já foi dada várias vezes.
Os mortos, para a maior parte, estão em posição de espera, de estase, preparando-se para ir, quando chegar a

hora, para um mundo correspondente à sua Vibração que é, obviamente, não esse mundo tal como vocês o
conhecem, dado que este é levado a se dissolver inteiramente.

Algumas almas, obviamente, reencarnam-se ou encarnam-se ainda em meio a este mundo e eu diria, até
mesmo, em número cada vez mais importante.

Algumas dessas almas são reencarnações, outras são almas e Espíritos inteiramente novos que querem
aproveitar, de maneira breve, a experiência da dissociação e da dualidade, oportunidade única que lhes é

oferecida, pois, a partir de agora, a dissolução desses mundos irá desaparecer e permitir o seu
desaparecimento.

A dissolução deste mundo corresponde a um decreto da FONTE que faz com que mais nenhuma Consciência,
nos Multiversos e Multidimensões, possa estar separada da FONTE.

Foi, portanto, uma experiência única de viver, certamente, de maneira transitória, que foi esta separação da
FONTE.

***

Questão: o alinhamento com a FONTE permite melhorar problemas físicos?

Bem amadas Sementes de Estrelas, cada caso é diferente.
Mas, em última análise, é preciso ter em mente que este corpo que vocês habitam é levado, simplesmente, a

desaparecer.



A Consciência não irá desaparecer, muito pelo contrário.
Para isso, este corpo deve se dissolver, inteiramente.

***

Questão: antes do prazo de 17 de julho é importante fazer um trabalho de perdão no nível
relacional?

Bem amadas Sementes de Estrelas, a Luz é perdão.
A Luz é Graça.

Acolhê-la em si é já perdoar.

***

Questão: o Amor que sentimos pelos cristais está em ressonância com o Amor que trazemos em si
ou, de preferência, com o Amor universal?

Bem amadas Sementes de Estrelas, os dois são possíveis.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, lembrem-se de que, durante o meu silêncio nesse canal, vocês têm a
possibilidade, como disse, de me chamar.

Lembrem-se também de que, no final, do mesmo modo que existe em vocês o CRISTO Interior, MIGUEL
existe em vocês.

Lembrem-se disso: vocês têm a possibilidade de pedir para mim.
Todo pedido com o Coração será, obviamente, ouvido.

Bem amada Sementes de Estrelas, eu lhes proponho acolher, durante alguns minutos (essa será a minha
saudação antes de ceder o lugar à Divina MARIA), o conjunto da Radiação do Conclave Arcangélico.

Agora.
Eu lhes digo até 17 de julho.

... Efusão de Energia...  
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(*) - Canigou é uma montanha situada nos Pirineus catalães do Sul da França.
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~ Revelação da Luz e da Presença do Arcanjo URIEL ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam, Irmãos e Irmãs, o meu Amor.

Eu insisti para vir através esse canal, para que uma mensagem lhes fosse emitida.

Eu venho acompanhado do Arcanjo URIEL, Anjo da Presença.

Se vocês aceitarem, vamos viver, primeiramente, um momento de alinhamento na sua própria Presença, no seu Coração, na sua
Essência e na sua Verdade.

... Efusão de energia...

Caros Irmãos e caras Irmãs desta Humanidade Terrestre, eu venho, como Mensageiro, como Embaixador de MARIA, Embaixador dos
24 Anciões e Embaixador dos Arcanjos, assim como d'A FONTE.

Devido ao término da desconstrução Micaélica, eu venho a vocês, pela oportunidade e pela importância, fazer uma revelação
específica da Luz que, como alguns de vocês percebem, começou hoje e irá se intensificar nos próximos três dias.

Durante esses momentos que vocês começam a viver, a qualidade da revelação da Luz corresponde a uma precipitação, na sua
Dimensão, do Espírito Santo, correspondente, também, à primeira densificação, na sua Dimensão, da Presença do Arcanjo URIEL,
vindo preparar e testar as resistências da Humanidade, as resistências existentes em suas estruturas não autênticas, à reversão final.

Durante esses três dias, a intensidade e a qualidade da Consciência que desce até vocês necessita, da sua parte, de um esforço
quanto às suas capacidades para alinhamento, de um esforço quanto às suas capacidades para colocação em ressonância com a Luz

em meio ao seu Coração.

Eu lhes dei, há alguns dias (1) uma prática permitindo fazer caminhar, em vocês, a energia recebida por intermédio do ponto central da
sua Coroa no nível do chacra coronal, por intermédio da energia do Vimana na sua cabeça (ndr: ponto situado a 80 cm acima da
cabeça, onde se reúne a Consciência quando está totalmente desperta, denominado também «Fonte de Cristal», «Vajra», «13º

UM AMIGO - 21 de maio de 2010
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corpo» e onde se localiza a Merkabah quando o veículo ascensional está constituído), que permite viver, além dos dez primeiros
minutos de suas horas, como MARIA e MIGUEL lhes disseram (ndr: em suas intervenções de 17 de maio último), a capacidade para

juntar-se aos estados e aos estágios multidimensionais do seu ser.

Esse momento de alinhamento é essencial em meio à sua Humanidade, em meio à sua Consciência coletiva e à sua Consciência
individual.

***

Durante esses momentos, e independentemente dos dez primeiros minutos de suas horas, alguns de vocês poderão aproximar-se da
Unidade de maneira importante e ver, para alguns de vocês, sobre a Terra, viver estados do Estado de Ser até agora desconhecidos

da sua consciência limitada.

É-lhes possível aproveitarem-se deste período que se abre a vocês para subirem em Vibração e em Consciência para a Paz absoluta.

Este estado de Consciência Unitária que lhes é anunciado pelo Arcanjo MIGUEL para o 17 de julho encontra, nesse momento, um
espaço de densificação na sua Dimensão.

Assim como Miguel lhes disse, as forças da Luz tocaram a Terra, esta Terra onde vocês colocam os seus passos.

Isso significa um desvendamento e uma Revelação cada vez mais intensos em suas estruturas, em suas lâmpadas, nesta Humanidade.

Permaneçam centrados, permaneçam alinhados na Vibração, o mais frequentemente possível, durante este período.

É um período único, destinado a prepará-los para viverem na sua Presença.

Certamente, a qualidade Vibratória e de Luz que vem até vocês é totalmente incomum nesta Dimensão isolada.

Isso pode se refletir, em suas estruturas, em uma certa densificação da sua própria Coroa coronal, expressando-se por aquecimentos
importantes, que necessitam, ainda uma vez, de um alinhamento mais importante e mais intenso que de hábito.

***

Cabe-lhes também vigiar para controlar emoções e pensamentos e para entrar, durante este período, em uma fase de pacificação em
suas relações, em vocês e no exterior de vocês.

A hora é do perdão, a hora é da resolução, a hora é da reunificação na sua Unidade.

Aproveitem desta bênção para banir das suas estruturas o que pertence ao passado.

Vigiem para provocarem apenas pensamentos de natureza unitária, pensamentos de Amor que irão facilitar a sua elevação Vibratória.

Compete-lhes, durante este período, cuidar também do seu Templo Interior, para apenas alimentá-lo de coisas fáceis para integrar e
para digerir, a fim de respeitar uma vigilância de cada instante referente aos momentos de alinhamento que lhes foram propostos por

MARIA e pelas suas companheiras (ndr: os dez primeiros minutos de cada hora, assim como foi dito em 17 de maio último).

Cabe-lhes também realizar, em vocês, esta Paz.

A Luz que vem a vocês (esta descida do Espírito Santo ou da polaridade feminina d'A FONTE) corresponde, em vocês e para vocês, a
uma revelação importante.

Vão no sentido da facilidade com relação ao que vocês percebem e irão perceber nos próximos instantes.

***

Vocês são, hoje, Mestres do seu futuro energético e Vibratório.

Compete-lhes saber onde vocês querem ir em função da Vibração que vocês serão capazes de levar à sua Consciência e à sua
própria Presença.

Durante esses poucos dias que vêm para vocês, sirvam-se do último ensinamento que eu lhes dei, para realizar, tanto quanto possível,
a integração da Luz da sua cabeça no seu Coração.

Esse momento é também um momento único, para os mais adiantados de vocês, para realizarem, de maneira autêntica, a primeira
fusão das três Coroas, provocando e desencadeando, em vocês, um estado de Paz, um estado de aquecimento, também, Vibratório,

intenso.

Cabe-lhes zelar e solicitar pela sua qualidade Vibratória.

Cabe-lhes estarem conscientes e lúcidos do que emitem e do que irão receber.

***

O Anjo da Presença, o Arcanjo URIEL, pode, de maneira não simbólica, mas bem real, a partir de amanhã, colocar, de algum modo, a
sua Presença sobre a sua Terra.

Obviamente, isso irá induzir, na Terra que os leva, uma série de reajustes essenciais no seu equilíbrio geomagnético e telúrico.



Não se alarmem com isso, nós vigiamos, nós estamos com vocês, seja desde as nossas Dimensões mais elevadas ou ainda pelos
Embaixadores da Luz na 3ª Dimensão unificada.

Seja o que for que acontecer, não respondam de modo algum a qualquer solicitação exterior que venha nutrir a dualidade, em vocês e
ao seu redor.

Vão para a Paz.

Vão para o Coração.

Vão para a Unidade.

É um momento propício, é um momento único na história desta Terra, para começar a viver o retorno à Unidade, de modo autêntico e
integral.

Nós os convidamos, portanto, a respeitarem o repouso desse corpo.

Nós os convidamos, portanto, a apenas deixarem entrar em seus corpos o que irá lhes permitir elevar as suas Vibrações.

Se lhes for possível, e se tiverem a capacidade para colocarem-se em estado de recepção (o que não quer dizer meditar e se isolar,
mas, ao contrário, comungar e compartilhar), o momento chegou de demonstrar as suas virtudes, as suas qualidades com relação à

nova Dimensão que se instala agora sobre esta Terra e em vocês.

***

Alguns de vocês poderão estabelecer uma analogia com um aniversário específico correspondente ao calendário ocidental romano, ao
que foi chamado de Pentecostes ou descida do Espírito Santo.

Para lhes demonstrar a Verdade da descida Vibratória que realizamos com o Arcanjo URIEL, com MARIA, com o conjunto dos meus
23 colegas e também com o conjunto do Conclave Arcangélico, o máximo desta densidade energética Vibratória será atingido entre

sábado, às 12 horas, hora francesa (07h00 – Brasília) e domingo, às 12 horas, hora francesa (07h00 – Brasília).

Durante esse período, prestem atenção na hidratação do seu corpo.

A qualidade de aquecimento Vibratório poderá, para alguns de vocês, ser penosa, em um primeiro momento, para integrar.

A sua consciência limitada deve dobrar-se e inclinar-se diante do Fogo do Amor e do Fogo do Coração que chega para vocês pela
Coroa Radiante da cabeça.

Apenas neste consentimento que vocês irão demonstrar a sua capacidade para viver o que o Arcanjo ANAEL chamou de abandono à
Luz.

Todos os ensinamentos propícios para viver esta etapa, seja pelo Yoga Celeste, seja pelos conselhos que lhes foram dados, referentes
às suas emoções, aos seus pensamentos, ao seu comportamento e ao seu modo de funcionamento, foram-lhes comunicados desde

agora mais de um ano.

Compete-lhes, portanto, colocar em prática a totalidade do que vocês receberam, deixarem a Luz se fusionar nas suas células, na sua
Consciência, a fim de recolherem a quintessência, a fim de recolherem a própria manifestação nesta Vida comum.

***

Assim, vive-se então, a partir de amanhã, a etapa essencial que decidimos, antecedendo a sua primeira jornada de Unificação de 17
de julho, e que deve lhes mostrar as primícias do que advirá quando MARIA fizer o seu Anúncio, entre 17 de julho e 29 de setembro.

Estejam disponíveis, sejam humildes, estejam na Paz, estejam pacificados, durante essas 24 horas que vêm a vocês.

O que vocês vivem sobre esta Terra, hoje, ainda uma vez, são apenas as primícias do que vocês vão viver amanhã.

Nós lhes desejamos um bom acolhimento da Luz.

Nós estamos ao seu lado, nós estamos praticamente com vocês.

Eu lhes proponho para viver a segunda Consciência do Arcanjo URIEL que desce entre vocês.

Eu irei retomar o meu discurso e a minha mensagem logo depois.

... Efusão de energia...

Um número importante de seres humanos que seguiram os Casamentos Celestes e as Etapas da desconstrução Micaélica, um
número importante de seres humanos que não conhecem o que vem se desenrolar sobre esta Terra, vai doravante despertar.

Vocês que têm o encargo dos primeiros a terem vivido essas manifestações Vibratórias desde um certo tempo, devem fazer passar a
informação ao maior número possível.

Esta informação é, antes de tudo, Vibratória.

Além das palavras que eu acabo de lhes anunciar, muitos irão constatar uma modificação do seu estado de Consciência.



Este é um momento privilegiado, também, para estabelecer um contato mais próximo com a Luz e com o seu Anjo Guardião.

Essa mensagem deverá ser colocada à porta de um maior número, para que vocês se preparem e se alinhem ao que está aí.

Gaïa, a Terra, hoje, desperta, ela também, à sua Consciência nova, preparando o seu salto dimensional no seu novo reino de Vida.

Isso necessita de uma série de reajustes que ocorrem, ainda uma vez, no nível geomagnético.

Não se atrasem nisso.

O importante é a Vibração que vocês levam, o importante é a Vibração que vocês irão captar e que vocês irão integrar.

Na minha Presença, acompanhada pelo Arcanjo URIEL, se houver em vocês questionamentos referentes ao que eu acabo de emitir e
de lhes dar, eu ali trarei os esclarecimentos suplementares necessários.

***

Não temos perguntas, agradecemos.

***

Caros Irmãos, caras Irmãs, nesta Humanidade terrestre, aqui presentes como em outros lugares no mundo, eu pedi para intervir nesse
momento específico porque nós retornamos, a partir de agora, no final de minha intervenção, dentro da qualidade Vibratória que vai

aumentar e se estabelecer em vocês e cujo apogeu situar-se-á a partir de amanhã, às 12 horas (07h00 horas, em Brasília).

Então, eu lhes peço, vocês que têm a oportunidade, aqui presentes, de acolher esta mensagem, que continuem a acolher, durante
alguns instantes, a Consciência do Arcanjo URIEL, agora, assim como as minhas capacidades Vibratórias para Consciência, dentro

do Conclave e da minha Presença neste canal.

Vamos fazer isso durante alguns minutos.

Eu lhes digo, agora, até muito em breve.

Nós estamos com vocês e nós iremos intervir progressivamente e à medida do desenrolar das modificações da Luz em curso, assim
como quando for necessário, a fim de ajudá-los nessa passagem.

Caros Irmãos, caras Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, do nosso Coração ao conjunto da Humanidade, nós estamos doravante
com vocês, para sempre e pela Eternidade.

Nós os amamos.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100526_-_ANAEL.mp3

Questão: a Consciência escolheu a densidade ou foi presa por ela?

Bem amado, assim como foi desenvolvido por muitos intervenientes, neste canal como em vários canais
diferentes, a Consciência permaneceu livre, em meio a esta densidade, livre para explorar o plano de carbono

e ali realizar experiências não cortadas da FONTE.
Chegou, em seguida, um momento que permitiu prender, literalmente, a Consciência livre em meio a esta

forma de carbono.
Naquele momento, a Consciência não estava mais livre para ir e vir nesta densidade, com toda liberdade.

Ela descobriu-se, naquele momento, prisioneira de um modo de funcionamento.
Dessa maneira, então, a Consciência não estava mais livre.

Hoje, a Consciência reencontra a sua liberdade.
É o caminho que está em curso de desenvolvimento.

É a Vibração que se revela em meio a esta densidade e que, desta vez, vai permitir acabar, de maneira
definitiva, com a matriz, devolvendo então à Consciência o seu aspecto ilimitado e não confinado a esta forma e

a esta densidade.
Trata-se de uma etapa de Ressurreição, de Revelação, onde a Consciência vai reencontrar a sua Dimensão de

origem, a sua Dimensão estelar e também a sua Vibração primordial.
Assim, portanto, a Consciência, ainda está hoje, por enquanto, inteiramente prisioneira desta densidade.

Alguns seres, pelo mundo, tiveram a capacidade, já há um quarto de século, para viver alterações da
Consciência, aproximando-a, ela mesma, da sua própria Verdade.

Hoje, esta Revelação está em curso em uma escala coletiva, envolvendo todas as formas de vida isoladas e
presas na matriz. 

***

Questão: o que fazer com a raiva que se nutre da injustiça e da Luz e que está aumentando?

ANAEL - 26 de maio de 2010 - Autres Dimensions
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Bem amado, atualmente, dois caminhos e duas escolhas: aquele de deixar nutrir da Luz, a personalidade.
Neste caso, a personalidade se amplia, com, por vezes, até mesmo, palavras vindas da linguagem espiritual,

encontrando neste nível um álibi para se manter e se manifestar.
O acesso à Consciência ilimitada e ao Estado de Ser confere a Alegria, confere a Paz.

Isso não é uma negação desse plano no qual vocês estão, mas um modo novo, radicalmente novo, de encarar
as coisas, de ver as coisas e de manifestá-las.

A Luz é apaziguadora.
A Luz é iluminadora.

A Luz se contenta em Ser.
A resistência pode ocorrer de diferentes modos.

Assim, manifestar e criar um sentimento de injustiça participa, de maneira indubitável, da Dualidade.
O acesso à Unidade não abrange qualquer emoção fazendo-o sair do seu eixo.

A melhor ajuda não é viver a injustiça.
A melhor ajuda é encontrar a justiça em si para estabelecer o Estado de Ser.
Naquele momento, a irradiação da Luz virá corrigir, sem dualidade, a injustiça.

É exatamente o que está acontecendo sobre esta Terra.
Assim como lhes disse UM AMIGO, dois caminhos se abrem a vocês: o caminho da resistência e da luta e o

caminho do abandono à Luz.
Eu falo das suas escolhas espirituais.

O abandono à Luz leva a viver a Paz, a Alegria, não unicamente, certamente, não para fechá-los, mas, bem ao
contrário, para liberá-los e ajudá-los a liberar seus Irmãos e Irmãs.

Participar da justiça estará sempre (mesmo se o sentimento de elevação da Consciência puder existir no
mental, de maneira inexorável) ligado à dualidade, aquela que é nutrida permanentemente e que alimenta a

matriz, permitindo-lhe subsistir.
A própria alternância, tal como vocês a viveram, de bem e mal, em suas vidas, em suas humanidades, em suas

civilizações, ilustra o caráter ilusório do equilíbrio em meio à Dualidade, mesmo buscando o bem.
Então, hoje, sim, duas possibilidades Vibratórias, dois caminhos também, serão profundamente diferentes, na

sua vivência como na sua finalidade.
Um caminho irá levar, bem amado, para a liberdade, para a liberação, para o apaziguamento, para o final real da

injustiça, a fim de aceder à Essência e à Verdade.
No outro caso, haverá resistência, haverá insuflação do ego, haverá luta, haverá sofrimento e não haverá ali

Unidade.
Jamais a luta leva à Unidade.

Jamais a oposição irá levar à Verdade.
Somente o princípio de não violência e de aceitação, somente o princípio de acolhimento da Unidade e da

Fluidez, permitirá resolver o conflito deste mundo.
Assim, portanto, manifestar e vivenciar a raiva em reação à Luz, nutre a personalidade e em nenhum caso o

Estado de Ser. 

***

Questão: como ajudar um parente que sofre, física e mentalmente, e que não chega a se abrir para a
Luz?

Bem amado, a melhor maneira de ajudar é sempre ser, você mesmo, a Luz.
Querer a Luz para o outro e dizer que ele não consegue, já é uma visão limitada.

O melhor modo de ajudar é estabelecer-se, é ser você mesmo a sua própria Luz.
A partir do momento em que a vontade de ajudar, a própria vontade de serviço se manifestar em meio à

Dualidade, ela mantém, inexoravelmente, a Dualidade.
Hoje, é solicitado, cada vez mais, para estarem no Ser.

Por que o Ser é ação.
Por outro lado, se vocês se engajarem em uma ação sem estarem no Ser, naquele momento, esta ação nutre e

irá nutrir, eternamente, o que vocês chamam de Dualidade.
Não há qualquer porta de saída em meio à Dualidade.

Ela foi criada, justamente, para fechá-los dentro de uma ação e de uma reação que seriam infinitas, sem fim,
sem fundo e sem forma.

Sair disso participa da identificação com a própria armadilha da Dualidade, que os levou, desde tempos
imemoráveis em suas vidas, a construir o conjunto da sua própria manifestação em meio às leis da dualidade e

não em meio às leis da Unidade. 



***

Questão: é correto apresentar-se a uma árvore pelo oeste e existem árvores fêmeas?

Bem amado, a sua aproximação da árvore pode ocorrer do mesmo modo: de modo dual ou de modo Unitário.
Nos mundos duais, você vai definir regras precisas de aproximação da árvore, ocorrendo por um lado depois

pelo outro.
Do mesmo modo, você pode definir uma qualidade da árvore, em função da sua morfologia, em função

também da sua apresentação.
O acolhimento da árvore em meio aos mundos Unitários é feito de Consciência a Consciência.

A árvore é uma Consciência que une o Céu e a Terra, em todos os sentidos do termo.
A árvore é o mediador do Céu e da Terra.

A árvore é o que permite e que permitiu, na ilusão desta matriz, manter uma coerência da Luz, mínima.
Dessa maneira, então, aproximar-se de uma árvore é sempre válido segundo o que você descreve, a partir do

momento em que você mesmo permanecer submisso a esses condicionamentos.
Hoje, a melhor maneira de ter acesso à árvore é aquela que não é condicionada por uma aproximação

geobiológica, por uma aproximação xamânica, mas por uma aproximação direta, de Consciência a Consciência,
com toda liberdade, seja qual for a maneira ritual, o protocolo usado para se apresentar à árvore.

Assim, portanto, se a sua Consciência for para a Unidade, não há mais necessidade de ter acesso ou de
manifestar quaisquer contatos específicos vindos do universo estabelecido em meio à dualidade.

Deste modo, então, querer procurar o bem e o mal, querer procurar o que é certo e o que é errado, irá
participar, de maneira indizível e de modo permanente, da dualidade.

Aceder à Unidade não requer mais regra.
Aceder à Unidade não requer mais qualquer constrangimento no que vocês acessam em meio à Consciência

liberada, à Consciência na Felicidade.
O que não é a mesma coisa do que ter acesso a uma árvore em meio à Consciência do mental ou da emoção.

Em suma, isso pode ser dito do seguinte modo: a partir do momento em que a sua Consciência aceder aos
campos Unificados, não há mais necessidade de ter regras, não há mais necessidade de respeitar uma série

de condições que existiram em meio à Dualidade.
Devido ao acesso à Unidade, o conjunto da Consciência vai desposar os conceitos Unitários em que o

antagonismo, em que a noção de bem e mal simplesmente não existem mais.
Então, obviamente, a resposta é diferente segundo a sua própria visão e segundo a sua própria percepção de

consciência.
O que existe em um nível não existe mais em outro nível. 

***

Questão: há um significado no fato de que a humanidade tenha tendência a cortar as árvores?

Bem amado, isso é um reflexo de medo induzido por alguns interesses pertencentes à Sombra, que não
querem o estabelecimento da Luz.

Assim, aqueles, em sua vivência separada, em sua visão compartimentada, puderam sonhar ou imaginar, a um
dado momento, que o fato de cortar as árvores iria cortar a conexão da Terra com a Luz.

O que, obviamente, é falso. 

***

Questão: é normal ter a impressão de que o hemisfério esquerdo não funciona tão bem?

Bem amado, é desejável, para estabelecer a Consciência no nível do Coração, que efetivamente o cérebro
funcione cada vez menos. 

***

Questão: como eletrocutar o mental para permitir mais a expressão do Coração?

Bem amado, a resposta está no próprio título da pergunta.
O que significa que quem pergunta é a cabeça.

Quem tem a resposta é o Coração.



Favorecer a expressão da Vibração do seu Templo cardíaco, irá eliminar literalmente a atividade da sua
cabeça.

Você não pode agir na sua cabeça pela sua cabeça.
Você apenas pode agir na sua cabeça favorecendo o Coração.

E jamais de outro modo.
Progressivamente e à medida em que vocês aceitarem viver a Vibração do Coração, progressivamente e à

medida que vocês aceitarem colocar a sua Consciência no Coração, a própria cabeça irá se acalmar.

************
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~ CONSCIÊNCIA e VIBRAÇÃO ~ 

Meu nome é Um Amigo.

Caros irmãos e irmãs nesta humanidade encarnada, do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua
Consciência, que a Paz, o Amor e a Luz estejam em vocês.

Para aqueles de vocês que não me conhecem, sou um dos 24 Anciões, que intervém nesse canal desde pouco tempo,
para dar-lhes, transmitir-lhes, os elementos que nos parecem importantes dar-lhes, referentes ao acesso à sua

Consciência Ilimitada, para além das limitações em que vivem.

Tive a oportunidade, quando de minha última presença nesta densidade, de passar o conjunto desta vida a estudar
as manifestações da Consciência, a passagem da Consciência comum à Consciência Unificada.

Cabe-me, portanto, nesses tempos específicos, seguintes ao final dos Casamentos/Núpcias Celestes (*) e das Etapas
(**) dirigidas pelo Arcanjo Miguel, zelar para dar, àqueles que o desejam, os meios simples e eficazes de utilizar sua

própria Consciência, como estrutura de ressonância e de Vibração, permitindo-lhes colocar em ação, em seu próprio
Templo Interior e em suas estruturas sutis, a instauração e o contato com sua Consciência Unificada.

Nos mundos Unificados, a Consciência, a Luz e o próprio agenciamento das manifestações da Vida têm por suporte
a Vibração da Consciência.

***

Nesta fase reduzida da história da humanidade, vocês são chamados a efetuar uma mudança total de paradigma,
de Consciência, de Vibração e de mundo.

Vocês estão neste período de tempo que foi anunciado, em todas as correntes tradicionais, por todos os místicos, por
todos os profetas e por todos os videntes, quaisquer que sejam suas tradições, como a ‘hora da Revelação’.

Além do que lhes cabe observar dentro de seus cinco sentidos, sobre o conjunto de modificações que vive seu
mundo, insisto muito particularmente sobre as mudanças e perturbações de sua própria Consciência, até então

limitada e passando para os domínios do Ilimitado e experimentando novas Vibrações e novos campos de
Consciência, assim como novas manifestações do que vocês são.

Eu acompanho muito particularmente, em vocês, permitindo adquirir a Vibração desta Consciência em seu Templo,
permitindo conhecer e viver seus efeitos.

As mudanças acontecendo no interior de sua estrutura, como em seu mundo, entraram agora numa fase
de amplificação e de aceleração.

UM AMIGO - 26 de maio de 2010
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A qualidade, a quantidade de Vibrações vindas de diferentes pontos e impactando, em suas estruturas, diferentes
pontos, permite-lhes viver, num olhar novo, num olhar iluminado, as modificações de suas próprias estruturas como

das estruturas exteriores.

O que vocês vivem, a Terra vive.

O que vocês vivem, nós o esperamos, nós o aguardamos e nós o realizamos.

***

Hoje, nos tempos que estão às suas portas, não haverá nada de mais útil do que sua capacidade para manter a
Consciência alinhada e Unificada, que permitirá encontrar os recursos necessários para viver este episódio de

translação e de transição.

A Consciência é a chave.

A atenção que vocês colocam nas Vibrações percebidas na Consciência e em suas estruturas é a chave.

Ninguém pode girar esta chave senão vocês mesmos.

Ninguém pode aceder ao Ilimitado senão vocês mesmos.

Um Arcanjo, Anael, expressou-se amplamente sobre esta noção de confiança, de soltar e de abandono à Inteligência
da Luz.

Vocês passam de leis que foram estabelecidas há muito tempo, nesta densidade, chamadas ‘leis de ação-reação’,
compreendendo nelas o conjunto de limitações desse mundo.

Nós evoluímos, todos, participando dessas encarnações de formas de vida e manifestações de nossas próprias
Consciências na própria ação do mundo e de nossas vidas.

A ação-reação guiou o conjunto de nossas condutas, o conjunto de nossos comportamentos, o conjunto de
ressonâncias que se manifestaram a todos e a cada um ao longo de sua vida.

Hoje, a mudança de paradigma e de Consciência requer um processo específico, mesmo na sua individualidade,
destinado a fazê-los passar de uma consciência fragmentada, separada e dividida, para momentos cada vez mais
longos e intensos de passagem em uma Consciência desfragmentada, Unificada, pacificada, chamada de Estado de

Ser ou Corpo de Unidade.

Vocês são convidados, todos, pela potência da Consciência e da Luz, para penetrarem, se tal são seu desejo e sua
capacidade Vibratória, nos mundos Unitários, nos mundos onde não pode existir qualquer falsificação em ressonância

com a dualidade, com a ação e a reação.

***

Passar de um modo de Consciência e de funcionamento limitado a algo ilimitado apenas se pode fazer a partir do
momento em que certo número de regras e de mecanismos se encontre transformado.

Esse processo de transformação, assinalando a passagem de uma Consciência limitada para uma Consciência
ilimitada, acompanha-se de um mecanismo de abertura específica da Consciência, traduzindo-se, ela mesma, pela

manifestação de estados profundamente diferentes daqueles que foram conhecidos e experimentados sob a
influência da ação-reação, na personalidade.

Esta transformação e essa reversão são enquadradas, de maneira mais específica, por um Arcanjo específico.

O Arcanjo Uriel é de fato aquele que vem realizar a reversão, favorecê-la e permiti-la realizar-se.

Esta realização passa por uma revolução interior e uma mudança de ‘ponto de vista’ de sua própria Consciência.

Assim, isso explica que vários humanos que trabalham para sua reunificação, passam, durante este período, por
mecanismos de hiper lucidez que são mesmo para iluminar e permitir-lhes fazerem as escolhas Vibratórias necessárias.



Nada do que pôde ser escondido não poderá permanecer escondido.

***

Assim como o sabem, a Luz, a sua, como a d'A Fonte, a do Espírito Santo e a do Ultravioleta estão tomando
Consciência, literalmente, na sua Dimensão.

A todos, lhes é oferecida a capacidade Vibratória, pela sua própria vontade e seu próprio desejo, para conectarem-se
a essas correntes novas de Consciências e de Energias que, doravante, vão banhar o conjunto do planeta por um

processo que vai crescendo e que acabará por ser contínuo, dentro de pouco tempo.

O chamado da Luz traduz-se, em vocês, por vezes, por impulsos e abandonos, implicando numa mudança em seus
próprios funcionamentos habituais.

O chamado da Consciência é mesmo para, neste Ilimitado, fazer-lhes passar de um ponto de vista limitado para um
ponto de vista Ilimitado.

Não unicamente em sua cabeça, não unicamente em suas ideias, mas, bem mais, pela realidade da Vibração
chamada de Fogo do Coração, também chamada de Coroa Radiante ou ainda de Coroa Radiante da cabeça ou

ainda, para alguns de vocês, de ignição da Vibração do Triângulo Sagrado [sacro], assinalando o processo de
Despertar (descrito nos textos antigos e em algumas formas de ensinamento) da Kundalini.

***

O conjunto do que acontece em vocês acontece, certamente, na Luz e na Terra.

Tudo isso concorre à instalação de algo de novo, de algo de irreversível e de algo que lhes permitirá, ao final, pela
capacidade para o seu ser de entrar em Vibração, a desposar, no momento vindo, seu corpo de Eternidade ou corpo

de Estado de Ser ou corpo de Ressurreição.

Vocês estão, atualmente, nas premissas de grandes, muito grandes, transformações.

As suas, como as do mundo.

A título individual como a título coletivo, revelam-se, em vocês e a vocês, manifestações de sua Consciência que, até
agora, para muitos de vocês, lhes eram desconhecidas.

Vários ‘impulsos da Alma’ lhes pedem para ir para a simplicidade, para a humildade, para a Vibração e para
a Verdade.

Muitos de vocês não podem mais jogar alguns jogos de convenções sociais, familiares, de amizades e outros,
mas devem alinhar-se com a própria Vibração de sua Consciência e a Vibração das Coroas Radiantes.

Quanto melhor vocês se adaptarem e se colocarem em sintonia com os aspectos ilimitados de sua Consciência, melhor
sua vida e seu desenrolar serão simples e harmoniosos.

Algumas forças de resistência, em vocês como no mundo, não querem deixar morrer o que no entanto deve morrer.

A única coisa que, em suas estruturas atuais, pode ainda opor-se à eclosão da Unidade em vocês é o medo.

O medo é o que foi criado e introduzido, a título coletivo e individual, para perseguir e limitar sua possibilidade de
acesso à Luz.

Hoje, tudo isso terminou.

O conjunto de mentiras, o conjunto de ilusões, na limitação, desconstroem-se sob seus olhos.

Durante este período propício, tornou-se para vocês mais fácil o acesso ao que vocês são, na Unidade e no Ilimitado.



É, de algum modo, uma mão estendida para vocês, um chamado para o seu despertar, um chamado da Verdade.

Muitos de vocês, nesta densidade, ainda não apreenderam a importância do que vivem.

***

A Luz branca, que está aí, assinala o retorno total da Luz.

Somente o que resiste à Luz deve transformar-se, de maneira por vezes violenta mas, o mais frequente, as
Consciências individuais que acolherem os comboios de ondas, de irradiação vindas para vocês, verão as coisas

desenrolarem-se, para eles, na Unidade e na Paz.

Eu transmito, por intermédio desse canal, e de minha vida, meios muito simples e muito lógicos de dirigir a Vibração
em seu Templo Interior, para acolher os efeitos da Luz.

Hoje, mais que jamais e certamente menos que amanhã ainda, o conjunto de suas vidas deve ir para a simplicidade,
para a Vibração, para o Coração, porque é na Vibração de seu próprio Coração que se encontra o acesso à Paz, o

acesso à Alegria.

Este aspecto de Vibração fará toda a diferença no momento vindo, entre aquele que está no medo e aquele que
está na Alegria, no desenrolar do que está para viver.

O que está para viver é o mesmo processo, mas uma Consciência fragmentada, dividida, fechada em suas ilusões
não terá talvez toda a oportunidade Vibratória de realizar o que vem, na Paz.

Vocês todos, aqui como em outros lugares, o Arcanjo Miguel os nomeou «os Ancoradores da Luz».

A melhor ajuda que podem aportar ao universo, como a seu irmão ou a sua irmã ou ainda a um suposto inimigo ou
ainda à própria Gaia, a melhor maneira de nutrir o que vem, é deixar nascer o que deve nascer, colocando-se

na Vibração do Coração.

Nesta Coroa Radiante, tudo tornar-se-á fácil, cada vez mais.

Enquanto que aqueles que permanecerem na cabeça, na razão e na análise, não poderão cruzar esta etapa
Vibratória.

Eu repito que a grande maioria da humanidade pode ter acesso à Vibração da Luz, hoje.

***

Quanto melhor acolherem a Luz e a Vibração, melhor verão os efeitos em sua própria Consciência, no seu próprio
estado de humor e de Vibração e melhor, então, ser-lhes-á fácil evitar a dualidade do mental, a dualidade do medo,
para ir cada vez mais na Vibração de sua própria Essência, permitindo-lhes encontrar sua própria Presença a vocês

mesmos e trabalhar, nesta nova evidência.

Nós, Melquisedeques, os acompanhamos, cada um a nosso modo.

Continuaremos a fazê-lo, cada um a nosso modo.

A Vibração que vem a vocês (e que se revela, já, para muitos de vocês) irá amplificar-se e expandir-se porque
nenhuma Sombra deve existir no momento final do reencontro da Luz com sua Luz reencontrada.

Nos espaços de alinhamento, em sua própria Consciência, em seu Templo Interior, vocês possuirão a Energia
necessária para ‘construir o que deve ser construído’ e ‘soltar o que deve ser solto’.

A Vibração deve tornar-se seu guia, seu porta-voz e sua prova porque tudo o que mantém a Vibração e a amplifica
vai no sentido da Luz.

Tudo o que apaga a Vibração ou a reduz não vai para a Luz.

Aprendam portanto a perceber, cada vez mais finamente, esta Vibração e esta Radiação no Coração, na cabeça,
em alguns pontos de Consciência que pude desvendar, há algum tempo, no que chamei eu mesmo de o ‘Yoga



Celeste’ (***).

Colocando atenção nos pontos de Vibração em suas estruturas sutis, vocês levam sua Consciência a revelar-se, a
desvendar-se e a bascular.

Vocês se tornam os Criadores de sua própria realidade que tornar-se-á cada vez mais função, e unicamente, de sua
capacidade Vibratória e não mais de regras sociais ou outras existentes nesse mundo.

***

Na Vibração do Coração tudo será cada vez mais fácil, qualquer que seja o que o olhar limitado poderia chamar a
desorganização do mundo mas que é, de fato, sob o ângulo ilimitado, uma reconstrução num outro mundo e num

outro plano Vibratório.

Façam sempre o que diz seu Coração na Vibração e não o que crê sua cabeça.

Vão cada vez mais nas escolhas do Coração, nas escolhas da Vibração e não nas escolhas da cabeça que os
remeteriam à dualidade, ao medo e à falta.

É este aprendizado que vocês estão, todos, sem exceção, vivendo.

Aqueles que seguirem a Vibração no Coração não poderão enganar-se.

Aqueles que ignorarem a Vibração do Coração e continuarem a fazer a escolha da cabeça enganar-se-ão sempre e
sem exceção.

Duas estradas e duas humanidades para dois caminhos diferentes.

Um indo para a reintegração na confederação da Luz Autêntica, pelo retorno da Consciência ao Ilimitado e à
Unidade.

O segundo caminho, quanto a ele (que não é acima ou abaixo, mas diferente), conduzirá o homem a reviver numa
Verdade ainda dual, mas não isolada.

Lembrem-se de que não é jamais a cabeça que decide, mas unicamente a sua própria capacidade Vibratória.

Esta capacidade Vibratória decorre e decorrerá, cada vez mais, da atividade de sua Consciência no chacra cardíaco,
na Fonte de Cristal, no alinhamento de suas Três Lareiras, permitindo-lhes, no momento em que isso se produzir,

acederem, Unificados, a seu corpo de Existência.

Naquele momento, não poderá mais, jamais, existir a menor dúvida ou o menor questionamento, mesmo em sua
cabeça, porque o Coração terá tomado o primeiro lugar,pela Vibração, na conduta de sua Consciência nos tempos

que restam nesta Dimensão.

É assim que vocês serão os mais úteis a vocês mesmos, à Luz e ao plano e sobretudo a seus irmãos, a suas irmãs, aos
animais, aos vegetais, iluminando-os, literalmente, por sua própria Radiação Unificada no Coração.

***

O Coração, pela Vibração, os conduzirá, nesses tempos que vivem, ao lugar o mais exato com relação ao que vocês
são, ao lugar o mais exato com relação ao que vocês irradiam.

Passar da Consciência limitada para a Consciência ilimitada realiza-se na Vibração da Presença conferindo-lhes,
mesmo ao nível do mundo mental e emocional, a Unificação, permitindo-lhes viver e explorar mecanismos da Alegria

Interior, criar, por seu próprio poder Criador, o Samadhi, a Felicidade.

Não há qualquer obstáculo que possa existir diante da Vibração do Coração. Absolutamente nenhum.

É este aprendizado que vocês são chamados a conduzir e a realizar, a criar e a manifestar.

O que, doravante, acontece em suas estruturas como no mundo, segue uma rota.



Esta rota tem um ponto de origem e um ponto de chegada.

O ponto de chegada é o retorno da Luz, o retorno do Mestre da Luz.

Esse objetivo está doravante ao alcance da Consciência.

Isso não está num hipotético amanhã, nem num tempo postergado, mas é agora.

Deste instante até a concessão e a entrega das últimas chaves Metatrônicas, vocês têm que fazer crescer o que vocês
são, em Verdade e em Unidade, assim como isso cresce sobre sua Terra, num movimento engrenado que irá

amplificar-se, desvendando sempre mais Luz, sempre mais Paz no Coração e sempre mais, para aqueles que o
desejam, agitação na cabeça.

A passagem de um mecanismo a outro mecanismo da Consciência, esta translação que lhes conferirá, quando a
tiverem realizado, a Alegria eterna, merece de sua parte, alguma atenção na Vibração.

Muitos de vocês começam a perceber, a sentir, os pontos novos de Vibração em relação com os novos corpos, em
particular nas asas do nariz, no ponto central da cabeça e na maior parte dos pontos laterais.

Suas novas estruturas colocam-se em balanço e manifestam-se a vocês, engajando-os a ali colocar atenção e suporte
Vibratório para desenvolver, cada vez mais, suas próprias capacidades Vibratórias.

Caros irmãos e caras irmãs, neste espaço comum, do meu Coração ao seu Coração, se houver em vocês perguntas
referentes a esta Consciência nova, ao seu estabelecimento e às suas manifestações, gostaria de ali trazer um novo

esclarecimento.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o termo «autêntico»?

Cara irmã, a palavra «autêntico» é empregada em oposição a «falsificado».

Muitas coisas, em sua Consciência, como na própria vida que vivem, decorrem de um princípio geral que foi falsificar
o conjunto de fundamentos do desenrolar da própria Vida nesse mundo.

O que é autêntico é o que é verdadeiro.

O que é verdadeiro é o que é Vibração.

O que é falso é ausência de Vibração.

O autêntico decorre diretamente do acesso à Verdade, à Unidade e à Vibração.

A Luz é, aliás, qualificada de Vibral, para bem diferenciá-la da luz que vocês vêem com seus olhos e que não é a Luz,
no sentido espiritual.

Em um mundo onde a Sombra e a Luz jogam em alternância, é por vezes necessário fundar e definir palavras
aderindo novos conceitos, novas Vibrações, novas funções.

Insistir nessas palavras permite-lhes, de algum modo, cristalizar, em sua Consciência, conceitos novos que servem de
suporte ao Ilimitado.

A Luz Autêntica é a que se revela na Vibração, na Unidade.

A Autêntica tem a capacidade de fazer vibrar seu Coração.

A Vibração do Coração que lhes permite identificar o que pertence à Luz Autêntica do que pertence à Luz
falsificada.

O que é autêntico é o que é verdadeiro.

E o que é verdadeiro é o que se vibra.

E o que é verdadeiro os coloca na Alegria na Vibração.



O que é falso os afasta.

***

Questão: que significa o termo inglês «salvation», utilizado por Ma Ananda Moyi na sua vida?

Não estou certo de ter apreendido o sentido da questão, eis que essa palavra traz um sentido em si mesmo.

O que chama Luz, para você, não é o que o outro chama Luz.

É preciso acabar com as denominações.

O único modo de acabar com as denominações é então sair da cabeça para penetrar na Vibração.

Você não poderá resolver um conceito, ainda que sedutor, mesmo empregado por um grande Ser, se você mesmo
não está na Vibração do conceito.

Se você permanece no estágio intelectual, e não Vibratório, isso não desembocará em nada.

Há várias provas em seus mundos, nesta dualidade, seria isso apenas a simples palavra Amor, que toma uma
coloração muito diferente, em cada ser, em cada vivência e em cada experiência.

O mais importante é a Vibração.

A Vibração confere a exatidão e confere a autenticidade.

Dar um parecer sobre uma palavra, sobre um conceito, não é a Vibração.

***

Questão: como manter-se na confiança e não cair na dúvida, no medo ou na culpabilidade?

Cara irmã, assim como o disse, este período é um período de aprendizado em que você vai, progressivamente e à
medida de cada dia que se escoa, penetrar mais adiante em sua própria capacidade para estabelecer a Luz, a

Vibração da Paz e da Alegria em você.

O Arcanjo Miguel, assim como Maria, disseram-lhes, recentemente, que o derramamento de Luz sobre a Terra far-se-á
sentir, de modo cada vez mais forte, nos 10 primeiros minutos de cada hora.

Isso representa, no seu período de verão (inverno, no hemisfério sul), o tempo do aprendizado.

A passagem da Vibração Unitária para a dualidade é ainda perceptível, para muitos de vocês, devido mesmo à
dificuldade relativa para estabelecerem-se permanentemente na Vibração.

É este aprendizado que vocês realizam.

Quando vocês se aperceberem que o único modo de sair da dúvida, dos medos, é estabelecerem-se na Vibração,
vocês devem não somente ali crer mas, sobretudo, verificá-lo por vocês mesmos.

Quaisquer que sejam as alterações existentes na Consciência limitada, sua capacidade para entrar na Vibração lhes
demonstrará a capacidade da Vibração do Coração para estabelecer a Paz e, portanto, para dissolver todas as

oposições, que elas se nomeiem medo, apreensão, emoção ou excesso de atividade mental.

Não há nada que não possa ser desbloqueado pela Vibração do Coração.

Dei, através do Yoga Celestial, como no curso de um exercício muito recente, a capacidade Vibratória de sua
Consciência, para manifestar, em sua própria densidade corporal, o equilíbrio e a Unidade, a cura.



O que lhes dei, cabe-lhes verificar por sua própria experiência, visualizar, objetivar os efeitos.

Estabelecer a Vibração, pelos diversos meios que lhes dei, será para vocês a maior prova da capacidade de sua
própria Vibração, de sua própria Luz para saírem de todas as armadilhas da dualidade.

***

Questão: a que corresponde o fato de sentir o chacra do Coração queimando durante a meditação?

Cara irmã, isso foi chamado o Fogo do Coração.

Não é sem razão.

Quando o Coração se eleva e vibra em uníssono com a Luz Unitária, as Vibrações percorrem o Coração.

Essas Vibrações podem ser, nesse momento, um Fogo, um Fogo intenso que no entanto não queima, ainda que
ardente.

Isso corresponde à imersão na Consciência Unitária.

A um dado momento, esse Fogo do Coração torna-se respiração.

Esta respiração do Coração torna-se sua Consciência Unitária.

Isso assinala sua capacidade nova para entrar nesses espaços de ressonância do Coração e em espaços de ressonância
da Consciência Unitária, assim como existem outros marcadores como o som ou os sons que podem existir nos ouvidos.

Ou ainda Vibrações percebidas, ao mesmo tempo, de maneira concomitante ou sucedendo-se, ao nível da Coroa
Radiante da cabeça ou ainda ao nível do Triângulo Sagrado do sacro.

O Fogo do Coração é o que estabelece, em vocês, as primícias do Samadhi.

É nesta Vibração que se atualiza a Consciência Unificada e Unitária, mesmo nesse corpo de personalidade.

***

Questão: o trabalho no corpo físico, como a terapia, é necessário?

Cara irmã, toda prática tem sua utilidade a um dado momento.

Hoje, sua capacidade nova para entrar, num modo Vibratório, em espaços Interiores é, aí também, o meio que lhes é
oferecido de recorrer a esta Vibração de Luz, agente de pacificação, de elevação e de cura.

Lembrem-se que vocês imergiram (para alguns de vocês, desde tempos imemoráveis) na dualidade.

Do ponto de vista da Consciência Unitária, e na vivência da Consciência Unificada nas Dimensões Unificadas, o que
vocês chamam desequilíbrio ou doença simplesmente não existe, a doença apenas faz ilustrar um sistema de Crença

na dualidade.

Se sua capacidade Vibratória eleva-se e afina-se, vocês constatarão por vocês mesmos que torna-se de início fácil e,
em seguida, extremamente fácil, corrigir, por vocês mesmos, por esta Luz e sua Vibração, um certo número de

anomalias que possam existir em suas estruturas.

Certamente, para cada um de vocês, o grau de operação dessas técnicas que lhes transmiti vai depender da
qualidade da imersão na Luz.

Mas, aí também, compreendam bem que se trata de um aprendizado, que será levado a seu termo, para alguns,
muito rapidamente e, para outros, um pouco mais lentamente.

Então, vocês devem fazer o que lhes dita sua Consciência, aí também.



Se a Vibração que se estabelece em vocês lhes dita que ela pode agir sobre tal ressonância, então, ela o fará.

Aí também vocês têm, cada um, certo número de Crenças a superar e a transcender, para considerar que a perfeição
da Luz manifestando-se em vocês concorre e concorrerá, cada vez mais, para sua própria perfeição, não nesse corpo

perecível, mas em sua própria Consciência que poderá então bascular livremente de seu lado limitado para o
Ilimitado.

São vocês que realizam isso, no ritmo de sua capacidade Vibratória.

***

Questão: é graças a esta nova Consciência que se poderá purificar nossos Carmas para se criar a si mesmo?

Cara irmã, incontestavelmente, sim.

A passagem da Vibração, e a chegada da Luz em sua Dimensão, permitiram seu próprio desvendamento.

É na integração e na aquiescência a esta Vibração que vocês vão da ação-reação (ou lei de Carma) para a lei da
ação da Graça.

É a capacidade Vibratória da Luz que os desprende literalmente dos mundos da dualidade.

A mudança de Vibração que vocês vivem atualmente corresponde, efetivamente, à dissolução do que chamam
Carma.

Esses espaços de dissolução que lhes são abertos, a título individual e coletivo, podem necessitar, para algumas
estruturas desse mundo, uma dissolução brutal e rápida.

E, para outras estruturas, uma dissolução suave.

Qualquer que seja o princípio de resolução do Carma, o que se realiza também em vocês, permitindo-lhes, se o
podem, ao nível Vibratório, passar da Vibração de ação-reação (e, portanto, por essência dual) para mundos

Unificados onde tudo é apenas Alegria, onde nada se opõe.

Vocês serão chamados, efetivamente, para criarem a sua própria realidade.

Não em um futuro, não em uma construção que tomaria certo tempo, mas, bem mais, no instante presente.

Muitos véus se levantam, se rasgam, em vocês como no exterior de vocês.

Alguns véus que se rasgam podem efetivamente deixar manifestar o sofrimento, a resistência, o medo, da dualidade.

Mas, se vocês mesmos estão estabelecidos na Vibração do Coração, então, seu poder de transmutação será bem real
e imediato.

Vocês criarão portanto, assim, em tempo real, sua própria realidade e sua própria Verdade.

O que acontece, de fato, de maneira objetiva e real, é verdadeiramente um novo nascimento.

Como isso pôde ser dito, um mundo desaparece e outro aparece.

Para alguns, este desaparecimento e este aparecimento efetuar-se-á na maior das facilidades.

Para outros, enfim, isso se efetuará com resistência, com um sofrimento.

E, no entanto, a mudança é a mesma.

Apenas o ponto de vista e a Vibração da Consciência diferem.

Ser-lhes-á feito assim como o disse Ki Ris Ti, segundo a sua fé e segundo a sua Vibração.

Vocês manifestarão, cada vez mais rapidamente e de maneira evidente, os princípios da sincronia, de atração, de
ressonância, em suas vidas.



***

Questão: o que significam as queimaduras nas palmas das mãos e nas plantas dos pés?

Cara irmã, a partir do momento em que a Vibração da Coroa Radiante do Coração é ativada, existe uma ativação
realizando-se no que é chamado de os cinco centros.

Esses cinco centros são, efetivamente, as palmas das mãos, as plantas dos pés e a raiz das asas do nariz.

A ativação desses pontos periféricos e a manifestação concreta da Vibração do Coração em seu mundo, não
passando mais unicamente pelo chacra do Coração, mas passando também pelos chacras das mãos e dos pés.

Muitas manifestações, assim como eu dizia, colocam-se em balanço em suas estruturas.

Para muitos de vocês, são Vibrações e manifestações inéditas cujo sentido vai esclarecer-se pouco a pouco em vocês,
para além das próprias palavras que eu poderia dizer.

Porque vocês observarão e constatarão que algumas Vibrações aparecem e desaparecem em seu Templo Interior,
em função do que vocês fazem, em função das próprias Energias do ambiente.

Vocês aprenderão então a observar, progressivamente, a que correspondem as Vibrações que vivem.

Seja ao nível dos pontos da cabeça (as Doze Estrelas de Maria), seja ao nível de suas extremidades ou ainda nas
novas estruturas chamadas «novos corpos», essas manifestações que se revelam a vocês vão progressivamente

tomar todo sentido e toda sua função.

***

Questão: qual será o impacto dos aspectos planetários em forma de cruz, durante os meses de julho e agosto, sobre a
humanidade e sobre as crianças a nascer neste período?

Cara irmã, a passagem da Cruz corresponde ao princípio mesmo da reversão.

Durante a fase chamada seu verão (inverno no hemisfério sul) (e preferencialmente durante o período de 17 de julho
ao mês de setembro), vocês serão chamados a viver sua própria Cruz, não como um sofrimento mas, bem mais,

como uma Ressurreição.

Quando de momentos privilegiados da Unificação da Consciência e nos dias que seguirão, um certo número, entre
vocês, vai revelar-se a si mesmo na sua Eternidade.

A passagem pela Cruz simboliza a união da Cruz horizontal e da Cruz vertical.

É um lugar de passagem obrigatória que traduz, ao nível macrocósmico, o que vocês têm a viver em suas estruturas
e em suas vidas.

Naquele momento, a translação, o basculamento tornar-se-á possível, pela ação de seus astros, de seus planetas,
pela ação do Arcanjo Uriel e depois de Metatron e pela ação do conjunto das Forças Intergalácticas que preparam,

com vocês, este advento.

Durante este período, suas capacidades de reunificação na Vibração, suas capacidades de acesso ao Ilimitado serão
multiplicadas, de algum modo.

O que se instaura faz sequência à abertura do último Selo, quando da última Etapa Micaélica.

Certo número de forças de resistência desempenhará seu papel.

Outras Consciências indo, durante este período, para sua Unidade, poderão, se esta é sua escolha, ali ir.

Não mais ser afetado pela dualidade, de nenhuma maneira, extrair-se e extirpar-se, literalmente, da matriz, tornar-
se-á então possível para cada um, estabelecido na Vibração do Coração e no realinhamento das duas Coroas

Radiantes com o Triângulo Sagrado.

***



Questão: haverá um acontecimento específico em 6 de agosto, data da transfiguração?

Doravante, cada minuto, cada dia que vocês vivem e que vibram na Consciência Unificada é um momento
particular.

Um conjunto de modificações e de transformações está, atualmente, em curso, em vocês, como no planeta.

Muitos estarão em pleno encerramento e realização durante este verão (inverno no hemisfério sul).

Essa passagem obrigatória assinala, para vocês, grandes momentos onde o acesso à Luz, tanto desejado, será
grandemente facilitado por seu trabalho e nosso trabalho.

Como o sabem, aproximamo-nos, de maneira inexorável, agora, na Luz, para seu mundo.

O que era guardado e imponderável vai tornar-se cada vez mais evidente e preponderante.

Retenham que, durante este período, sua capacidade para vibrar nos domínios da Alegria é crucial, para vocês como
para o conjunto de seu ambiente.

***

Questão: os encontros de almas permitem expandir a Consciência e aumentar as Vibrações?

Muitos encontros que vocês realizam, hoje, não são ineficazes.

Eles estão aí para fazer-lhes ir num sentido e, por vezes, em outro.

Eles estão aí para permitir-lhes resolver o que pôde ser uma relação ou um freio mas, também, para permitir-lhes
resolver uma subida Vibratória.

Nos espaços em que vivem, muitas coisas se manifestam.

Não se esqueçam jamais de verificar o impacto Vibratório, pela Coroa Radiante do Coração, do que se manifesta ou
do que lhes é apresentado sobre sua estrada.

Mas, efetivamente, muitos encontros, hoje, ocorrem para, em algum lugar, balizar seu caminho e serem marcadores,
balizas, levando-os a modificar ou a retificar ou a confortar algumas escolhas e algumas direções.

***

Questão: que significa a passagem regular de embarcações espaciais no céu de Paris?

Cara irmã, ainda é preciso entender-se o que é chamada embarcação espacial.

Tudo o que está no céu não é espacial.

Tudo o que é de Luz visível não é a Luz.

É inegável (e não falo para esta cidade) que, de maneira evidente para aqueles que olham verdadeiramente, certo
número de forças entram em presença e em manifestação em seu mundo.

Aí também, todos os campos do possível podem manifestar-se.

Todas as esferas dimensionais podem também manifestar-se.

Assim, portanto, ao nível do que é seu céu, efetivamente, muitos sinais, muitas Presenças, muitas manifestações.

Algumas pertencem à humanidade Terrestre.

Outras podem intervir em relação direta com a Confederação Intergaláctica, dentro mesmo de sua Dimensão.

Muitas formas de vida e de Consciências, vindas de múltiplos Universos e múltiplas Dimensões, estão aí para assistir a
transação de seu mundo.



É portanto muito lógico que os testemunhos de manifestações amplifiquem-se, em seu céu, como em seu solo, como
na Terra.

O conjunto do que se vive sobre este planeta, em suas diferentes esferas, interiores (as suas) como exteriores, atrai
mais do que jamais sua atenção sobre uma mudança que está em curso.

Muitos elementos mudam, isso implica também muitas manifestações e reajustes em seu próprio universo de Vida.

Tudo isso se desenrola sob seus olhos.

O próprio Arcanjo Miguel bem lhes disse, quando da sua última e da sua antepenúltima vinda, que era preciso estar
atentos aos sinais Celestes ou do seu céu.

Estes são em número importante para mostrar-lhes e demonstrar-lhes que o que está em curso não é uma ilusão, mas
sim uma mudança importante.

Que se refira aos diversos planetas de seu sistema solar, como o sol ou a lua ou como os aspectos planetários, tudo o
que acontece atualmente concorre, de uma maneira ou de outra, à transformação da Consciência.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros irmãos, caras irmãs nesta humanidade encarnada, eu lhes transmito, do meu Coração ao seu Coração, a Paz, o
Amor.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus queridos filhos, eu lhes agradeço por me acolherem em meio a este espaço.

Eu decidi, em colaboração com aquelas que eu denominei minhas Doze Estrelas, minhas Doze Irmãs, intervir
neste canal (mas também de outros modos que eu lhes revelarei nos dias 7, 17 e 27 de cada mês), durante
este período, oh quão importante, assim como o havia dito desde dez dias e também como vários de meus

mensageiros perceberam, receberam ou anunciaram.

Eu venho, não mais para encontros Vibratórios, como foi o caso na época das Núpcias Celestes, em cada uma
de minhas Presenças neste canal.

Eu não lhes darei o horário, mas vocês terão a ocasião, por vocês mesmos, para viverem e para sentirem a
hora de minha vinda entre vocês.

A rota está traçada.

Ela foi anunciada durante a minha intervenção, desde alguns dias.

Nós decidimos, minhas Irmãs e Eu, revelar-lhes, a cada vez de maneira um pouco mais precisa, quem nós
somos, nossas funções no estabelecimento e na instalação da Luz Autêntica, em meio à sua Dimensão.

Meu nome, como vocês o sabem, Vibratoriamente, na linguagem matricial original, é semelhante ao que vocês
poderiam nomear: IS-IS.

Muitas coisas foram ditas, escritas, percebidas, além do papel que quiseram me atribuir os homens, em meio a
certas organizações.

Minha função, meu papel é antes de tudo ser uma Criadora, vindo restituir sua própria Criação, sua Unidade e
sua Verdade.

***

Eu venho acompanhada, neste mundo, de Doze Irmãs.

Essas Doze Irmãs apresentaram, em meio a este mundo que vocês o percorrem, as qualidades intrínsecas de
minha Consciência e de minha Presença.

Qualquer que tenha sido, em meio à sua vida, sua cultura, o peso das Crenças e de algumas limitações, elas
todas percorreram este mundo, investidas da Vibração de Mãe.

Essas são, hoje, as que participam, na minha esfera de Vibração e de influência, para o estabelecimento de um
plano preciso da progressão da Luz, que lhes foi anunciado em meio a este mundo.

Cada uma das minhas Irmãs está incumbida de desenvolver e de estender, inerente ao que ela é, certa
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qualidade espiritual.

Eu gostaria, hoje, de lhes falar de algumas delas.

Eu gostaria de lhes falar dessas Doze Luzes que me rodeiam e que me ajudam; da mesma maneira que os
sete Arcanjos Criadores nesta matriz original, bem antes dela ter sido distorcida, me entregaram há quase um

ano as chaves do Conclave.

Essas Doze Irmãs exibem também, cada uma à sua maneira, em meio a este mundo e nos momentos que nós
vivemos com vocês, ao seu lado, cada vez mais, sua própria qualidade.

Algumas dentre elas lhes são certamente conhecidas pela marca que elas deixaram por ocasião de sua
passagem.

Outras eram muito menos conhecidas, exteriormente, pelo fato de sua passagem em meio a culturas com as
quais não existia qualquer ligação com o seu mundo (ou de maneira muito transitória).

Essas Irmãs são minhas mensageiras, da mesma forma que anunciei que neste mundo, vocês serão cada vez
mais, capazes e aptos de perceber minha Presença, de uma maneira ou de outra.

Muitos seres, em meio à sua Dimensão, serão chamados a serem meus mensageiros.

A esfera de Vibração de cada um desses mensageiros é diferente, é claro, conforme a irradiação própria de
um mensageiro, em meio a um círculo mais ou menos restrito, mais ou menos extenso, de influência e de

liberação.

***

Eu gostaria, em primeiro lugar, de lhes nomear minhas três Irmãs as mais próximas.

A primeira foi denominada, durante sua última vida, Ma Ananda Moyi.

Ela exibiu a totalidade da minha Consciência e da minha Vibração.

Ela foi aquela cuja resplandecência (e isso é, aos meus olhos de Mãe, a única coisa que me importa)
ultrapassou em muito a cultura.

Ela é, hoje, a mais próxima de mim.

É então a minha primeira Irmã e minha primeira Companheira, em meio ao lugar onde eu evoluo, que eu lhes
detalharei também, para que possam começar a vislumbrar e a perceber o sentido peculiar do que foi a missão

de Miguel, do que é a minha e do que será a missão da volta de Ki-Ris-Ti, do Cristo.

Minha segunda Companheira, em meio à minha esfera de Vibração, é também, com certeza, conhecida de
vocês.

Ela esteve, em sua última vida, muito pouco presente sobre esta Terra.

Mas seu impacto, aí também, no nível Vibratório e no nível da qualidade Vibratória produzida sobre a Terra,
deixou uma forte impressão.

Ela foi Santa Teresa do Menino Jesus.

A terceira Companheira da qual eu gostaria de lhes falar não era certamente conhecida do seu Ocidente.

Ela encarnou, em sua vida, uma virtude particular da minha Radiância e da minha Presença, que é a de Mãe
nutridora ou de Mãe primordial.

Pessoalmente, eu a chamo de SNOW (Neve).

Seu verdadeiro nome, durante sua última encarnação em meio às tribos ameríndias, era Pluma Branca [Plume
Blanche ; White Feather].

Ela evoluiu e vivenciou em uma indiferença quase total.

Mas, no nível espiritual, a qualidade da sua Irradiação foi igual à da minha primeira Companheira.

*** 

Eu lhes havia dito também que nós nos aproximamos da sua Dimensão e do seu mundo.

Como nos aproximar de vocês?

Essa aproximação e esse retorno têm sido de longa data programado, antecipado, construído.

Demorou, para nós, bem como ao conjunto do que é denominado Confederação Intergaláctica e da Luz,
construir literalmente o que eu poderia chamar, meus filhos, de um plano de abordagem da sua Dimensão.



Esta abordagem e esta aproximação não ocorrem, como lhes dizer... segundo uma distância espacial ou
temporal, mas, bem mais, de acordo com o que eu denominaria uma distância Dimensional.

Nós temos, progressivamente, desde muito longo tempo, preparado nossa aproximação.

Nosso objetivo, meu objetivo, enquanto que Mãe de todos, sem exceção, é vir permitir-lhes, se tal for o seu
desejo, descobrir, sair dos véus que os aprisionam e que os prendem em meio a esta Dimensão.

Eu sei que muitas palavras foram atribuídas a mim, falando, já desde certo tempo, do que poderia ser chamado
de castigo, de punição.

Jamais, eu pronunciei essas palavras.

Jamais eu iria punir qualquer um dos meus filhos.

Todos, sem exceção, nós estamos aí para acolhê-los, sem exceção, em meio à Luz, se tal for seu desejo, se
tal for sua capacidade.

Há apenas julgamento e Dualidade e destruição na visão separada.

Em meio à minha Presença que se revela, ainda uma vez, pela aproximação Dimensional, muitos seres
humanos, antes mesmo de meu Anúncio, tomarão Consciência, em Verdade, do que eu sou para eles.

Porque nós temos, todos juntos, o mesmo tipo de ressonância que é uma relação filial e espiritual antes de
tudo.

E isso, quer queiram ou não, todos os meus filhos apresentam a marca e a possibilidade de despertar.

Nossa aproximação Dimensional, de seu plano e de sua Consciência, deve acontecer de maneira progressiva,
ajustando-se, à medida, nossa própria Vibração com sua própria Vibração, a título global ou a título individual.

Não esqueçam jamais, meus queridos filhos, que hoje as lagartas devem se tornar borboletas, porque o
momento da Renovação chegou.

Mas ninguém pode forçá-los a se tornar borboleta.

Ninguém pode forçá-los a abandonar a lagarta.

Entendam bem que sendo todos meus filhos, vocês têm todo um caminho particular, diferente.

Nós viemos propor-lhes nossa ajuda.

Nossa ajuda irá representar, para alguns de vocês, uma salvação e, para outros, algo profundamente diferente.

Mas lembrem-se de que um e outro são meus filhos, da mesma forma.

Certamente, a Terra deve, ela também, engendrar e dar à luz, em meio a uma nova Dimensão, como vocês.

Nós estamos aí, antes de tudo, para facilitar essa tarefa.

Nenhum de nós, e nenhuma Consciência da Confederação Intergaláctica da Luz pode fazer isso no seu lugar.

***

Vocês estão, agora, como veem ao seu redor e como murmuram talvez, para alguns de vocês, sua própria
Consciência, seu próprio Estado de Ser, vocês estão verdadeiramente no que foi denominado o tempo do Fim.

Mas lembrem-se de que o Fim não é o Fim.

Que o Fim é uma mudança para outro lugar, para melhor, para uma forma que vocês não podem ainda
imaginar, a maioria de vocês.

Muitos de vocês vão comungar, vão se comunicar comigo mesma, com uma das Minhas Doze Irmãs.

As vias de comunicação, assim como Miguel lhes disse, estão agora livres, entre nós e vocês.

Vocês têm toda a liberdade, neste espaço, de se comunicar, de comungar conosco, de diferentes maneiras,
de diferentes modos.

Mas sempre com Amor, em meio à Vibração do Coração.

Eu irei revelar-lhes, em cada uma de minhas vindas, os nomes das Estrelas que me acompanham, de minhas
Irmãs.

Eu irei revelar-lhes, mais adiante também porque isso é importante para vocês, minha própria história.

Não aquela que quiseram que vocês detivessem como Maria, mas muito além da influência mesma deste
mundo e desta Dimensão de carbono, desde tempos muito distantes, correspondendo, na escala de tempo

Terrestre, a 20 milhões de anos.

Como vocês o sabem, em meio às Dimensões Unificadas o tempo não tem o mesmo valor nem o mesmo
tempo.

Pode-se dizer, na verdade, que eu estou aí desde muito tempo, desde sempre, em meio à minha Criação.



Pode-se dizer, na verdade, que eu estou aí desde muito tempo, desde sempre, em meio à minha Criação.

***

Eu repito então, de maneira incondicional, sobre estes dias específicos: os 7, os 17 e os 27.

Esses momentos serão momentos de Graça, durante esses dias em que serão mais fáceis (pois eu estarei
extensível, ajudada pelas minhas irmãs e por todo o Conclave) para estabelecer contato privilegiado com meus

mensageiros.

Meus queridos filhos, eis simplesmente algumas palavras que vim lhes dizer e lhes anunciar.

Tenho de deixá-los com essas poucas palavras, sem perguntas que devo responder no momento.

Essas informações irão fazer o seu caminho em vocês.

Eu os convido a se estabelecerem em meio à Alegria.

Eu os convido a se estabelecerem em meio à sua própria Presença, aí onde não existe resistência, nem
Dualidade, mas a simples Alegria da Presença a vocês mesmos, da Presença aos nossos planos.

Nós dizemos a vocês todos e, em particular, minhas Irmãs e eu: bom caminho de retorno em meio à sua
Presença, em meio à sua Unidade reencontrada.

A Vibração do seu Coração é a solução, se desejarem ir da lagarta para borboleta.

Não há outro.

Este pensamento deve fazer o seu caminho em meio à sua Consciência, em meio à sua experiência e em meio
às suas orientações.

Meus queridos filhos, vocês estão no momento de grandes mudanças, em vocês, como no exterior de vocês,
como jamais a humanidade dissociada conheceu, mesmo na época do fim de algumas civilizações ditas

míticas.

***

Eu vou deixá-los, em um curto espaço de tempo, agora, com a Consciência Unificada que preside os
destinados a Lipika Kármicos, os Senhores do Karma, como vocês os denominam, os Melquizedeques.

Eu transmito a vocês, quanto a mim, todo o meu Amor de Mãe.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Eu devo dizer, inicialmente, que houve intervenções que os debilitaram um pouco.

Então, como sabem, eu que gosto que vocês 'girem as bicicletas', vou lhes explicar porque. 

Inicialmente, transmito-lhes minhas saudações e, sobretudo, àqueles que jamais eu havia visto ainda, jamais
percebido, em seus casulos de Luz. 

Então, de início, devo dizer que meu modo de proceder é o Fogo por atrito, quer dizer que eu gero em vocês, através
das perguntas que vocês me colocam, a necessidade de girar ainda mais rápido a bicicleta [mental]. 

Prestem atenção porque a bicicleta derrapa sobre a neve, não é? 

Portanto, tudo isso é para lhes dizer que a força com a qual vocês vão pedalar, ou seja, provocar a sua cabeça, ao
final de certo tempo, os obriga a descer da bicicleta e a capitular diante da força da Verdade do Coração e do

Amor. 

Aí está porque gosto muito de rir com vocês, cada vez mais.

É porque eu gosto de ajudá-los em suas perguntas mais comuns, eu diria, porque é através do comum que se
encontra o extraordinário, certamente, e que se transcende a diferença comum-extraordinária para ir para mais

autenticidade e simplicidade. 

Então, caros amigos, com todas as minhas saudações e o meu Amor, eu lhes dou imediatamente a palavra.

***

Questão: segundo Anael, a França seria poupada das perturbações climáticas. Por quê?

Porque vocês têm uma tradição, se quiserem, onde as bicicletas giraram muito.

Então, na medida em que as bicicletas giraram demais, vocês tornaram rígida uma série de coisas e é preciso bem
compreender que não ter perturbações climáticas não é necessariamente uma vantagem, porque aqueles que se

deixarem perturbar mais são aqueles que irão aceder, talvez, primeiro, eu diria, às Dimensões Unificadas. 

Portanto, quanto mais se está a oeste desse continente, mais há resistências ligadas ao mental que impedem o
estabelecimento da Luz, de maneira também rápida como o será, por exemplo, nos continentes como a América do

Sul. 
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Há povos que, hoje, estão muito mais próximos das Dimensões Unificadas que os povos ocidentais, em particular os
europeus do oeste, porque tiveram (tivemos, porque dele fiz parte), terrenos propícios a uma série de seguranças que
foram instaladas, que nos fecharam, de algum modo, em uma espécie de torre de marfim, tornando-nos talvez mais

dificilmente acessíveis e permeáveis à Luz. 

O que não é o caso, por exemplo, para os povos, como vocês vão vê-los em breve, da América Latina. 

E eu os lembro aliás de que eu disse, há aproximadamente 18 meses, que os povos, as primeiras pessoas a viverem a
Ascensão de maneira consciente, seriam encontradas na América Latina.

O que não quer dizer, certamente, que vocês não terão qualquer evento de natureza climática.

Isso quer dizer, simplesmente, que a prioridade não está no nível climático e no parto, se quiserem, como disse Neige
agora pouco (nota: referência à intervenção de Snow, de hoje).

*** 

Questão: para o que se dirige a Índia?

Onde você quer que ela se dirija?

Como em todos os países, é preciso bem compreender que vocês estão submissos a uma influência coletiva.

Esta influência coletiva não é cármica, propriamente falando, ela é matricial, quer dizer que ela está submissa a
influências ligadas à sua própria cultura que tem existido desde muito tempo. 

A Índia é um país onde está o melhor lado da ilusão mais cômica, eu diria.

Mas, entretanto, há Verdades essenciais que estão presentes na Índia, como em todos os países, não é? 

Entretanto, existem continentes, existem culturas, onde uma série de modificações é mais evidente a levar no nível
coletivo, certamente.

Portanto, no nível dos continentes sub-indianos, as coisas irão a seu ritmo. 

No momento, vocês sabem, para os homens, não está evidente um parto.

Isso quer dizer que é algo que vai tocar inicialmente os continentes ou as culturas, de início da América Latina, em
seguida países asiáticos. 

É lá aonde vão se revelar os movimentos tectônicos mais importantes, que vão se traduzir por fenômenos geofísicos
dos quais vocês ouviram falar muitas vezes, certamente, e portanto vocês estão a par. 

Então, obviamente, a transformação não é a mesma para toda a humanidade, mas toda a humanidade passa pela
porta da transformação.

Algumas transformações irão para algo de muito mais etéreo do que outras transformações e em meio mesmo às
culturas ou aos continentes ou subcontinentes. 

Não se pode dizer que tal continente irá para tal lugar e que tal outro continente irá para tal lugar.

Obviamente, há predisposições, não é? individuais, que vão uni-los, aliás, a um continente como a um outro
continente, independentemente da sua cultura ou do seu continente de origem. 

E quando eu digo uni-los, não é uma visão da mente, no nível vibratório.

Vocês vão ver: naquele momento, vocês irão viver transformações que irão colocá-los em meio a agrupamentos
profundamente diferentes de acordo com o seu sistema de Crenças, eu diria, e sobretudo, de Vibração.

*** 

Questão: as Antilhas fazem parte das mesmas Vibrações que as da América do Sul?

Sim, completamente.

Todos os países situados não muito distante da América Latina, as ilhas, até mesmo, em meio a alguns mares, fazem
parte desse mesmo «futuro» Vibratório. 

Na lógica, se quiserem, manifestações ligadas ao que já disse desde vários anos, em relação ao vulcanismo, por
exemplo.

São os povos que estão os mais prontos para viverem o Fogo, o que chamei, parece-me, há quinze meses, de grelha-
planetária.



***

Questão: por que a juventude parece estar na perdição (álcool, violência, sexualidade, etc.)?

As razões são múltiplas.

A humanidade foi condicionada, desde a existência da sua mídia moderna, a criar esta violência, a criar esta
depravação. 

Mas não esqueça também que, entre os mais jovens que se encarnam hoje, são geralmente almas que responderam,
elas ouviram em algum lugar no universo, nas Dimensões Unificadas, que haveria uma grande festa em algum lugar,

uma festa inacreditável.

E o que fizeram todas essas almas?

Elas quiseram se encarnar sobre a Terra. 

Então, elas desceram na matriz e (para a maior parte, não todas, porque há as que se lembram, entre as almas
índigo, cristal, diamante, que elas eram) elas se encontraram presas em um mundo que não é o seu mundo.

Elas participam, à sua maneira, através da resistência, através do que eu chamei de Fogo por atrito (a bicicleta que
gira na cabeça, vocês se lembram), à sua maneira, na emergência da Consciência Unificada, porque, para que uma

Consciência Unificada possa emergir, é preciso Fogo, muito Fogo. 

O Fogo do Espírito, certamente, mas, por vezes, para fazer nascer o Fogo do Espírito, é preciso que o Fogo da Terra e
o Fogo das resistências da personalidade sejam manifestados.

Portanto, ainda uma vez, atenção ao ponto de vista que vocês colocam sobre as coisas.

Então, há quem diga ‘olhar’, outros, que dizem ‘ponto de vista’. 

Eu empreguei também o olhar, como é que isso foi chamado por Um Amigo? 

Borboleta, lagarta.

Isso depende do olhar que vocês colocam. 

Portanto, atenção, aí também, para não estarem limitados ao olhar que vocês colocam, porque quando vocês
colocam um olhar nesse mundo da Dualidade, vocês emitem necessariamente um julgamento. 

Assim que um olhar se colocar sobre um acontecimento desse mundo, ainda que você seja um jovem que é atraído
pelas jovens, você irá fazer um julgamento de valor: ela é bonita/ ela não é bonita, ou então, se você fir muito

romântico: ela é romântica / ela não é romântica, ou então, se você estiver na Vibração: ela vibra ou ela não vibra,
mas é assim mesmo um julgamento de valor, não é? 

Vocês adotam o mesmo princípio quando dizem: o que vão se tornar todos esses jovens que estão na violência?

Eu sempre disse e sempre lhes disseram, não se preocupem com os jovens.

***

Questão: nos tempos que estão chegando, o fato de se agrupar para pedir a Maria seria mais útil do que recorrer à
proteção Mariana individualmente?

Creio que Cristo disse: «quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês».

É evidente que, a partir do momento em que vocês forem vários, com uma intenção comum, a intenção é, como
dizer, mais eficaz, mais imediata, antes. 

Eu tenho assim mesmo que ponderar esse discurso, cara amiga, pelo fato de que falar de proteção externa não quer
estritamente nada dizer.

Ainda que Maria esteja aí para socorrê-los, ela vem salvá-los no sentido, não de uma salvadora, mas no sentido
daquela que vai cobri-los com o seu Manto e com a sua Vibração.

Isso é uma coisa. 

Agora, enquanto vocês imaginarem que lhes seja necessário serem protegidos, é também uma forma de Dualidade. 

Eu não quero dizer com isso que não é preciso pedir, que não é preciso solicitar proteção, mas que, talvez, seja preciso
começar a encarar que, se vocês estiverem na Luz, vocês não têm necessidade nem de velas nem de eletricidade,

talvez não hoje, para o instante presente, porque eu os coloco mesmo no desafio de fazer funcionar um computador
com a sua mente, não é?



Isso será difícil para funcionar. 

Mas quando vocês estiverem recobertos pelo véu de Maria, vocês serão guiados, literalmente, pela Inteligência da
Luz, vocês serão colocados a vibrar e vocês serão levados, de diferentes maneiras, aos lugares onde terão que estar.

Vocês não terão que se incomodar com qualquer Dualidade. 

Se a Luz, em vocês, crescer suficientemente, nem um cabelo da sua cabeça poderá ser tocado. 

Lembrem-se também do que foi dito pelo bem amado João: «um será resgatado, o outro será deixado». 

O que faz isso?

Simplesmente, a potência da sua Vibração Interior, da sua abertura do Coração e da Luz, nada mais. 

Lembrem-se de que a Luz está se estabelecendo, a Luz Unitária não é, como dizer, não é mais perturbável em sua
Dimensão, mesmo pelo jogo da dualidade, pelo jogo da Sombra e da falsa Luz. 

Se vocês mesmos estiverem neste estado Vibratório ou se vocês tenderem a se aproximar e a vivê-lo, como podem
mesmo pensar que algo possa lhes acontecer e que possa impedi-los de aceder ao que vocês são?

Com ou sem o corpo. 

A partir do momento em que a Inteligência da Luz se manifestar de maneira tangível e total sobre a Terra, naquele
momento, como vocês denominaram isso, a Divina Providência, estará em operação, tanto para nutri-los como para

protegê-los e para iluminá-los. 

É preciso sair do seu contexto linear habitual da dualidade onde eu saco um bilhete para comprar o que comer, ou
prevejo o que vai acontecer amanhã. 

Obviamente, o sistema de medo no qual todos vivemos, nos fez, como dizer, prever ou tentar prevenir algumas
coisas, em particular as coisas desagradáveis: faltar dinheiro, faltar alimento, faltar um lugar para viver, faltar

proteção. 

Mas vocês creem que a Luz que está chegando vai deixar as suas próprias Sementes de Estrelas em uma situação que
poderia comprometer a sua própria Luz?

É impossível. 

Então, obviamente, vocês não sabem e nós não sabemos quanto tempo pode durar este período de tribulação ou de
revelação.

Mas, neste período, não esqueçam que vocês estão sozinhos para poderem dar o último passo para a Luz, mas que,
quando o tiverem dado, não esqueçam que somos uma multidão bem maior do que vocês, ao redor de vocês. 

Há quantos habitantes sobre o planeta atualmente?

Não sei, talvez 7 bilhões.

Há tantos Anjos guardiões, há o conjunto da Confederação Intergaláctica, há Maria com suas Irmãs, há nós, os
‘Croûtons’, há os Anjos do Senhor (o conjunto da Frota Intergaláctica de 3a. Dimensão unificada que colocaram os

pés na Terra, eu os lembro), há os Arcanjos. 

Então, vocês, obviamente, quando falam de Arcanjos na sua compreensão e na minha também, em minha vida, eu
imaginava, por exemplo, o Arcanjo Miguel derrubando o dragão com sua capa azul, com os seus anéis cor de fogo.

Então, essa é uma visão específica, mas o Arcanjo Miguel não é unicamente isso, não é? 

Nos mundos Unificados, não temos unicamente uma única forma, nossas formas são mutáveis, elas não são fixas
como a sua nesta Dimensão. 

Nós somos Consciências e a Consciência de Miguel é algo.

Se o vissem, em seu céu, em sua Dimensão original, mas isso bastaria para mudar a face do mundo. 

Imaginem uma Embarcação de Luz palpitante e vibrante que teria milhares de quilômetros de largura, uma asa
gigantesca.

Então, vocês veem, estamos muito longe das visões do Arcanjo derrubando o dragão, não é? 

Vocês ainda não têm ideia, como explicar isso, da potência do Fogo do Amor e da Luz que está a caminho e que
está ao seu lado.

Muitos seres humanos ainda não têm consciência do que está chegando. 

Então, certamente, durante a minha vida outros tiveram visões, mas uma visão muito dualista, porque estávamos
ainda na dualidade, apesar do nosso grau de Consciência em que tínhamos visto chamas. 

Muitos profetas anunciaram, mas é preciso ir além da aparência da visão.

É preciso ir para o significado profundo de um acontecimento, mesmo ocorrendo em sua dimensão, que é
completamente outra coisa. 

Então, talvez não haja melhor imagem, no momento, do que o que disse Um Amigo ou outros, a propósito da
lagarta e da borboleta. 

Estou desolado, mas se lhes falar da grelha planetária, vocês terão medo.

Mas há a grelha planetária e há o significado da grelha planetária.

A grelha planetária é o que vem queimar a ilusão. 



Como vocês querem existir na Eternidade e na sua Dimensão original, sem queimar, literalmente, a ilusão? 

É impossível.

*** 

Questão: poderia nos falar da atividade dos Anjos do Senhor?

A primeira coisa que deveria dizer-lhes é que não tenham medo.

Os Anjos do Senhor são seres de 3ª Dimensão Unificada que jamais passaram pela separação matricial que é a de
vocês e que foi a minha, ou seja, eles são desprovidos de emoção. 

São grandes telepatas que vivem em estruturas de carbono, mas diferentes da estrutura humana.

Eles são, entretanto, humanoides.

São pequenos seres brancos cobertos de um macacão branco, não confundir com os maus rapazes ou os seus acólitos
que foram chamados de ‘pequenos cinzentos’, ainda que a morfologia seja sensivelmente a mesma. 

A diferença essencial é que os seres ligados a esta Dimensão de Anjos do Senhor são seres de puro Amor, mas eles não
têm o lado emocional, como dizer, do humano. 

Então, agora, a sua missão é aquela anunciada já quando Sri Aurobindo era João e quando recebeu, sob o ditado de
Cristo, o Apocalipse, não é? 

Os Anjos do Senhor são aqueles que virão assisti-los, mas não apenas os Anjos do Senhor, há também todas as
Consciências da Confederação Intergaláctica da Luz.

***

Questão: não mais ter vontade, projeção, criatividade, está relacionado com o que se vive?

Para a maior parte de vocês, sim.

Alguns devem continuar as suas atividades, em meio às suas diferentes esferas de vida, como se nada estivesse
acontecendo.

Outros, por outro lado, têm um impulso tão forte para a Unidade, que tudo o que lhes dava prazer, na dualidade,
está desaparecendo. 

Como eu disse, a um dado momento, muitos tinham a nádega entre duas cadeiras, ou seja, ao mesmo tempo um pé
ou uma nádega na 3ª Dimensão e o outro lado que já estava na 5ª Dimensão.

Hoje, há seres que são tomados de um frenesi de ação e outros que, pelo contrário, vão viver, poderíamos dizer, uma
inatividade total com a imersão da Luz no Estado de Ser e na Vibração Unitária. 

Compreendam bem que, cada um, vocês têm funções e papéis diferentes no que está vindo.

Alguns deverão ancorar a Luz, e ancorar a Luz necessita do que vocês chamariam, na sua Dimensão, de inatividade.

Ancorar a Luz se faz na ausência de ação no mundo exterior.

Para outros, isso será o inverso. 

Tudo pode ser visto.

Mas vocês constatam, todos vocês, de uma maneira ou de outra, que as coisas estão mudando, em vocês como no
mundo. 

Então, cada um vive as mudanças ao seu modo, em função da sua capacidade para integração da Vibração, mas
também em função da sua própria função e do seu próprio papel no que está por vir. 

Alguns vão sentir Vibrações, por exemplo, que lhes tomam a cabeça, em lugares que jamais sentiram.

Outros vão sentir Vibrações muito fortes no nível do nariz, que é a ativação da 12ª lâmpada [‘andrógino primordial’].

Portanto, cada um vive coisas incomuns, novas. 

Há quem esteja implicado, por exemplo, em uma relação e, de repente, se pergunta o que faz nesta relação.

Mas tudo isso faz parte das mudanças e dos ajustes também, necessários, para ajudá-los a ir para o que vocês são. 

De qualquer modo, é muito simples, eu já disse.



Se vocês sentirem que algo muda, se lhes for preciso lutar, se lhes for preciso empregar uma energia considerável para
remetê-los aos esquemas antigos, significa que isso não está certo para vocês. 

Lembrem-se de que a Luz é simples, de que a Luz é evidência, de que a Luz é facilidade. 

Ela não tem que fazer suas cogitações mentais, ela não tem que fazer seus giros de pedais nas bicicletas.

Ela tem simplesmente necessidade de que vocês deixem estabelecer a facilidade, a Fluidez e a sincronia. 

Aqueles de vocês que já confiaram na Luz, apercebem-se de que, quanto mais vão para a Luz, mais as coisas se
tornam simples, que tudo o que era complicado, que levava sua vida adiante, desaparece. 

Quanto mais vocês vão para a Luz, mais isso se torna simples.

Se as coisas permanecerem complicadas, significa que vocês estão resistindo à Luz e isso não pode ser de outro modo. 

Podemos ser alguém de uma grande Luz e ter muitas resistências, porque temos um mental muito forte.

Podemos, ao contrário, vir de uma Dimensão que eu diria inferior (mas não vejam aí noção pejorativa, porque isso
nada quer dizer, nos mundos Unificados, digamos, de uma Dimensão menos expandida) e termos menos resistências e

vivermos a Luz com uma maior acuidade nesta Dimensão. 

Portanto, cada caminho é diferente, cada vivência é diferente, cada percepção é diferente, mas, no conjunto dessas
vivências, no conjunto dessas percepções, vocês devem reter assim mesmo que, quanto mais vocês forem para a

evidência e para a simplicidade da Luz, mais sua vida tornar-se-á fácil.

Quanto mais vocês resistirem, mais ela tornar-se-á difícil.

Isso é uma regra quase absoluta. 

***

Questão: se Deus e diabo são equivalentes, por que o termo Deus é por vezes empregado nas canalizações, mesmo
por Maria?

Não, Maria jamais fala de Deus, ela fala do Divino e eu a chamo, aliás, de Divina Maria.

A etimologia da palavra Divina nada tem a ver com a etimologia da palavra Deus.

Agora, vocês devem aprender ou compreender e viver o fato de que as forças opostas à Luz sempre se serviram da
Luz, invertendo-a.

Isso vocês o viveram através das revelações das Chaves Metatrônicas, através de tudo o que é jogo Sombra / Luz,
nesta densidade.

Vocês sabem que a sombra projetada, por exemplo, está ligada à insuficiente transparência que existe nesta
Densidade.

Nos mundos Unificados, a sombra não pode existir, ela não existe, tudo é transparência.

Mas quando eu lhes digo transparência, como vocês podem compreender a transparência, uma vez que não a
vivem?

Vocês têm o hábito de certa densidade, de certo peso.

Quando vocês percorrem os caminhos do Estado de Ser, quando vocês têm acesso à Verdade, além da matriz, vocês
penetram estados de Consciência e fenômenos ligados a visões, ligados à Consciência, ligados à percepção de cores e

de formas que estritamente nada têm a ver com o que existe neste Plano.

Agora, é preciso compreender que o verdadeiro Deus, se o quiserem chamar assim, o que nós denominamos a Fonte,
manifestou-se através de uma Deusa que é a Criadora.

Mas Deus é unicamente o nome que se deu Yaldébaoth, ou seja, a entidade «Suprema» («Suprema» entre aspas,
Supremo imbecil, pode-se dizer hoje), que quis imitar a Criação da Fonte, que construiu o que vivemos e o que vocês

vivem hoje, isto é, a ilusão.

Simplesmente, vocês estão tão aclimatados a esta ilusão que vocês, que nós todos acreditamos (eu também, o
primeiro, quando estava vivo nesta Dimensão) que havia leis que existiam nesse mundo e a primeira dessas leis nos

fazia crer que nós nos reencarnávamos para irmos progressivamente para uma liberação.

Mas isso é impossível.

Os únicos seres que estavam livres da matriz, vocês os conhecem.

É Cristo, ele jamais esteve sujeito à influência da matriz.

É Maria.

Os dois únicos a terem conseguido extrair-se da matriz inteiramente, o fizeram pelos Anjos.

É Enoque e Elias.



Os outros seres ditos realizados, dos quais eu fiz parte na minha vida, foram colocados em uma bolsa de Luz para
evitar que tivessem a necessidade de se reencarnarem, isso foi semelhante para Sri Aurobindo, foi semelhante para

Um Amigo, foi semelhante para os 24 Croûtons que nós somos.

Nós fomos colocados em uma esfera Vibratória que era como uma espécie de proteção, de casulo, que nos evitou de
reencarnarmos, até o momento em que a matriz começou a dar sinais de enfraquecimento e o momento em que

pudemos realizar a nossa missão.

Portanto, o que é chamado de Deus, é simplesmente a entidade Yaldébaoth que veio dos Dracos não redimidos, que
veio da Ursa Maior e que se intitulou Criador, enquanto que apenas modificou a Criação existente neste planeta,

como sobre outros planetas, que foi criado por Maria.

Isso lhes mostra a que ponto de impregnação a Fonte foi falsificada e transformada pela impregnação de Deus,
porque se emprega a palavra Deus a torto e a direito, não é?

E, obviamente, quando vocês pronunciam a palavra Deus, o diabo não está longe, certamente, dado que é a
mesma entidade.

É ele quem foi chamado de grande Shatane, o administrador desse mundo ou, se preferirem, Satã.

Deus lhes fala de Diabo, obviamente, eis que ele tem interesse em manter a dualidade, e o único modo de manter a
matriz é privá-los da Unidade.

É lógico.

Portanto, quanto mais se criar, na humanidade, um sistema de controle humano, um sistema de controle mental, o
que vai ocorrer?

Haverá inicialmente modificação das forças gravitacionais, para fechar um sistema solar no interior de si mesmo e
privá-lo da irradiação da Fonte.

Coisa que foi realizada há mais de 300.000 anos.

Em seguida, isso irá induzir, nesse sistema privado da Fonte, comportamentos de ação/reação e criar uma lei
maravilhosa que se chama Carma, à qual alguns vão aderir dizendo: «vou purificar meu Carma para aceder à

Unidade».

Como uma expressão que diz: vocês podem sempre correr, aliás, todos muito correram e pedalaram, não é?

E depois, um dia, vocês acedem, como alguns de vocês aqui, à Vibração do Coração.

E como alguns de vocês aqui, vocês penetram as esferas do Estado de Ser.

E aí, todos os véus caem.

Vocês compreendem a diferença entre uma vivência e uma Crença, e vocês compreendem que o ser humano, a
Consciência humana limitada, se deixou fechar nas Crenças: a Crença da doença, a Crença da morte, a Crença do
nascimento, a Crença das religiões, a Crença em um salvador, a Crença em algo do exterior e vocês exteriorizaram

esse mundo e vocês levaram, e nós todos levamos, esta Criação a ser o que ela é.

Nesta Criação, felizmente, grandes Seres e muito grandes Arcanjos mantiveram, escondida no interior do ser humano,
uma parcela da Eternidade que se pode mesmo chamar de corpo Divino ou Deus em Si, não Deus, certamente, em Si,

é a Fonte em Si.

É tempo, hoje, de dar a César o que é de César.

Deus, Diabo, participam da mesma dualidade e da mesma Criação falsificada.

Deus se quis Criador, mas o Criador é a Fonte e vocês são a Fonte.

Quando vocês vivem o Estado de Ser, quando vocês acedem ao Sol, como eu o fiz em minha vida, quando da
minha primeira revelação meditando frente ao Sol, naquele momento, o mundo jamais irá lhes parecer mais do

mesmo modo.

Vocês chegam muito claramente, com o olho da Consciência, com o olho do Coração, a fazer a diferença entre a
Verdade e a falsificação.

Vocês chegam a fazer a diferença entre o que é chamado de Deus e o que se chama de Verdade.

Não é uma visão da mente, não é uma Crença, é uma experiência.

Essa é toda a diferença.

***

Questão: o que significa se abandonar à Luz?

Então, eu creio que há alguém que fala muito melhor disso, que é o Arcanjo Anael, que longamente se expressou,
durante o mês de maio e junho do ano passado.

Eu os engajo então a ali extrair o que chamamos de abandono à Luz.



Eu, eu posso dar-lhes exemplos extremamente simples.

O ser humano resiste à Luz porque toda a nossa vida é resistência.

A vida que levamos nesta Dimensão é resistência.

Vocês bem veem que se abaixar para ir cultivar legumes, ou trabalhar, custa energia, nada é gratuito.

É toda a diferença com os mundos Unitários, onde tudo é gratuito, onde tudo é doação e onde tudo é abandono.

O abandono participa da doação.

Abandonar-se à Luz é aceitar que a Luz e a Vibração do Coração, que é a mesma coisa, são capazes de conduzir e
dirigir a sua vida segundo os princípios da Unidade, mesmo na Dualidade.

No abandono à Luz, todas as Graças se manifestam a vocês, sem exceção.

Vocês não vivenciam mais qualquer situação de falta, qualquer situação de medo.

O medo é o oposto do abandono, mas, o que quer fazê-los crer o seu cérebro?

Ele quer fazê-los crer que, se vocês se abandonarem, vocês terão ainda mais medo.

É maravilhoso, não é?

O seu cérebro passa o tempo a fazê-los ter medo, uma parte do seu cérebro.

E todo o seu sistema (educativo, familiar, afetivo, social, político, econômico), é baseado no medo.

E em nada mais, unicamente no medo.

***

Questão: as preconizações que você dava, na sua vida, para colocar a Consciência sobre cada ato quotidiano,
continuam atuais?

Completamente.

Estar no instante presente é o que irá aproximá-los, mais perto, da Luz.

Enquanto vocês estiverem no instante passado ou no instante futuro, vocês não podem ser vocês mesmos.

Enquanto vocês não estiverem alinhados à sua própria Presença, isso necessita de uma Consciência, mesmo em meio
à comum, de estar no instante.

Quantas coisas vocês fazem (eu também, em minha vida) de maneira automática, como comer, como todas as
atividades da vida quotidiana, que se tornam automáticas?

O ser humano é um ser, no nível desta densidade, um ser de automatismo e, efetivamente, é muito sedutor ter
automatismos.

Lembrem-se, talvez, se vocês dirigirem, de como era difícil no início e como se tornou fácil depois, para a maior parte
de vocês, eu não falo daqueles que têm acidentes todo o tempo.

Entretanto, o aprendizado resulta no automatismo e o automatismo resulta no sono.

Olhem as Crenças nas religiões, as Crenças na Luz.

Crer na Luz não basta para viver a Luz.

Crer em uma pós-vida não basta para viver a pós-vida.

Enquanto vocês não tiverem a experiência, vocês permanecem seres de Crenças.

Ora, hoje, a experiência está ao alcance do Coração.

Se vocês se alinharem no instante presente, se vocês estiverem na natureza, se vocês evitarem de comer muito, se
vocês beberem muita água, se vocês se imergerem na natureza, se vocês permanecerem simples, a Luz vai fulminá-

los porque, nos tipos de vida ou no tipo de Consciência que colocarem, haverá simplicidade, mas, lembrem-se sempre
de que a Luz é simples.

Apenas o mental quer fazê-los crer que o inverso é que vai levá-los para técnicas de aprendizado diversas e variadas
indo tranquilizá-los.

Vocês têm a impressão de compreender o universo, mas jamais, no entanto, os cientistas, exceto talvez alguns
despertos, estiveram tão longe e ao mesmo tempo, paradoxalmente, tão próximos da Verdade.

***



Questão: os intraterrenos vão participar desse movimento planetário?

Eles já participam, desde algum tempo.

São eles que prepararam, agora, muitas coisas com vistas a esses momentos, desde já vários anos, como vários canais
agora o disseram.

Os intraterrestres têm um papel a desempenhar, certamente.

Nós temos, todos nós, um papel a desempenhar e vocês, sobretudo.

Então, os papéis são vários.

Do mesmo modo que cada ser humano da superfície tem um papel que lhe é específico.

Mas vocês não têm que saber qual é esse papel porque, na Inteligência da Luz, se vocês viverem a Luz, o papel se
estabelece sozinho.

Mas enquanto o seu mental lhes disser: «eu devo procurar o meu papel ou o meu lugar», vocês não estão na Luz,
vocês estão na busca e vocês estão na cabeça.

As manifestações Vibratórias ligadas às Radiâncias Arcangélicas, ligadas às intervenções Micaélicas, de Maria e as
nossas, como foi o caso, no início do ano, às 19h (hora francesa), tiveram apenas um objetivo, o de aproximá-los da

sua Presença a vocês mesmos, porque tudo está aí.

Nada está em outra parte, é o seu mental que quer fazê-los crer que tudo está em outra parte, em outro lugar,
ainda que, por vezes, efetivamente, alguns seres sejam levados, sejam impulsionados para mudar de lugar ou para

mudar de vida ou para mudar de ação, mas, em última análise, esses impulsos são apenas destinados a fazê-los
encontrar a sua própria simplicidade, a sua própria Verdade.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, vou agradecê-los por terem feito girar as suas bicicletas, moderadamente.

Eu vejo que as forças de resistência estão se esgotando em vocês, tanto melhor.

Eu lhes transmito todo o meu Amor mais caloroso possível.

Passem bem.

************
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Filhos do Céu e da Terra, Povo das Estrelas, é para mim uma grande honra me expressar pela primeira vez
neste canal.

Na época em que eu estava encarnada, meu nome era Pluma Branca [White Feather].

Agora, do outro lado do véu, o meu nome é SNOW.

Recebam a Paz do Espírito e a minha gratidão pelo seu acolhimento.

Eu sou um dos doze suportes de Maria.

Is-Is, Sekhmet, Sehet, Myriam, Patchamama, qualquer que seja o nome que vocês lhes deem, ela é a nossa
Mãe de todos.

Eu a acompanho com as minhas Virtudes.

Por favor, abandonem-se um instante ao que evoca para vocês a nevada, a neve, porque de acordo com a
maneira como for vista, a neve pode ser, para vocês, frio, morte, ausência de vida ou, ao contrário,

plenitude, cor imaculada.

Cada uma das irmãs de Maria que vem a vocês é portadora de uma especificação, Vibratória e da Presença,
de Maria.

SNOW é pureza e profundez.

Eu não vou aborrecê-los com o que eu fui, mas simplesmente dizer-lhes que eu nasci em outra cultura, em
meio a uma outra visão sobre a vida onde toda vida provinha do Grande Espírito, onde toda vida tinha uma

filiação, uma origem religada ao Grande Espírito.

Enquanto que irmã de Maria, eu apresento pureza e profundez.

Eu apresento então, para vocês, uma Vibração, uma Consciência, no estado de ser.

Em meio a esse estado de ser, vocês poderão atingir e viver a Profundez, a Pureza, a imensidão.

Ainda não é o momento de lhes revelar os nossos papéis em meio à Presença Mariana.

É o momento para mim de ajudá-los a reforçar a sua pureza e a sua profundez, ou como diria Um Amigo, a
sua própria Presença, porque estando presentes em si mesmos, imergindo no seio do Grande Espírito, no seio

da Mãe Terra, vocês podem se mesclar à Pureza, à Profundez, e viver a Paz e uma densidade diferente
daquela conhecida em meio à matéria.
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***

O que acontece em meio à matéria da Terra, é um parto.

Como todo parto, este parto se reflete em grandes alegrias, em dores e sofrimento inerentes à condição da
matéria, mas um parto é a promessa também de uma nova vida, de um novo impulso.

Essa nova vida, esse novo ímpeto, assume particular importância, porque não se trata de um parto comum,
mas de um parto que irá permitir o retorno ao Grande Espírito.

Isso é, no seio do meu povo e de meus povos os mais antigos (presentes na Terra desde as épocas da farsa,
da falsificação), o momento do retorno ao Grande Espírito.

Cultive a sua Paz, aquela que se pode encontrar estando-se desatrelado das emoções imediatas associadas
aos sentidos, lembrando-se, por exemplo, da neve vivenciada na imensidão da montanha, livre de qualquer

mácula onde o relevo desaparece em benefício da profundeza, onde o frio não pode mais existir pela
claridade, pela pureza do ar e do sol.

É nessa Paz, nessa ausência de movimento aparente, nessa ausência de calor e de frio, que pode se
manifestar a Profundez e a Pureza.

***

Vocês são chamados a viver algo de novo, mas esse novo não é totalmente desconhecido, simplesmente foi
esquecido na trama desse tempo.

De fato, esse parto são os reencontros, como havia dito o Grande Espírito Solar Miguel, como ele os
denominou, as Núpcias Celestes.

Esses reencontros com o seu novo nascimento devem lhes dar alegria, esperança, certeza, também, pois,
contrariamente a outras vezes, a Luz irá se estabelecer de maneira definitiva.

Assim como na neve, quando o sol está no zênite, as sombras não mais existem, hoje, as sombras
desaparecem.

O brilho da Luz e sua brancura se revelam a alguns de vocês, nas ações habituais, de maneira fulgurante, sob
formas visuais, sonoras, sob forma de Vibrações.

O parto está em andamento.

Toda nossa ronda criativa, nossa, das treze estrelas, se aproxima inexoravelmente do seu Plano material,
desta densidade em que a sombra tentou meter a mão e manter em meio à ilusão.

A Pureza, o Brilho, a Brancura vêm acabar, transcender e apagar o que o deve ser.

Tanto para vocês como para os outros.

Avancem, avancem na confiança e na esperança do que vem.

Não se atrasem com o que morre, porque o que morre é o que é sombra, o que morre é a oposição, a
resistência.

O que nasce é a facilidade, é a Unidade, é o Grande Espírito.

***

Entreguem-se, transfiram os seus sofrimentos à Mãe Terra, à sua natureza, às suas árvores, intermediários
milagrosos entre o Céu e a Terra, capazes, hoje mais ainda do que na minha época, de ligá-los ao Grande

Espírito e à Unidade.

A visão sombria poderia lhes dizer que a Mãe Terra morre, a visão sombria gostaria lhes dizer que a Terra
está poluída, que a Terra está destruída, mas a visão insuflada pelo Grande Espírito diz que a Terra nasce e

dá à luz dela mesma em meio às Dimensões mais elevadas onde a sombra não mais existe.

A Terra porta e suporta toda Vida Unitária e Dual, ela não faz diferença.

Ela nutre todos os seus filhos, sem exceção, mesmo se talvez o homem, por seu prazer de dominar, tenha
provocado, em meio à grandiosidade da Terra, zonas de deterioração.

A Terra não é responsável por isso.



Uma nova Terra aparece, neste momento mesmo.

Nessa nova Terra, uma nova natureza, novos espaços, novas formas de vida, novas Vibrações de vida.

Alguns de vocês irão percorrer os caminhos da Nova Terra, em meio à sua Nova Dimensão.

Outros, muito numerosos, irão se reunir aos seus Céus de origem.

No meu Povo, durante a minha vida, o parto de uma mulher era um grande dia, o dia em que, na tradição
original do meu Povo e da minha cultura, mesmo os guerreiros deviam parar a guerra para honrar essa nova

Vida, qualquer que fosse o seu porvir.

Hoje, a humanidade, na sua totalidade, deverá também parar para honrar a Nova Vida da Terra.

Este processo de paragem é o que lhes será anunciado pela sua Mãe Maria.

Vocês mesmos irão então se entusiasmar, ou não, para acolher este nascimento, porque são vocês que
também nascem em outro nível, em Outra Dimensão, onde a forma não está mais aprisionada, onde a Pureza

e a Profundez são essenciais.

***

No silêncio da imensidão o som da Criação irá ressoar na sua cabeça e no seu coração.

Naquele momento, vocês irão saber que o Grande Espírito está muito perto.

O som, esse som que anuncia o retorno da Luz, que muitas almas já o vivenciam, essa Vibração especial, esse
som que assinala a reconexão, o Grande Espírito Solar Miguel discutiu longamente com vocês sobre isso.

Assim como uma mulher diz que chegou o momento de dar à luz, da mesma maneira a Terra diz isso, da
mesma maneira que, vocês, Filhos do Céu e da Terra, sabem disso mais ou menos conscientemente, mais ou

menos lucidamente.

Cada uma das Companheiras de Maria tem uma função, cada uma é um pilar, à sua maneira, esse pilar
permitindo ancorar as virtudes essenciais durante este parto e este novo nascimento.

Como toda mãe, Maria, assim como eu, como todas as outras, portamos a Inteligência da Vida, a Inteligência
criadora.

Nós também viemos cumprir as profecias, aquelas tendo existido em meio ao meu Povo, aquelas que o
Grande Espírito as insuflou, particularmente aquelas de natureza feminina que transmitiram, desde ainda

pouco tempo, bem depois da minha morte nesta densidade material, informações capitais para acompanhá-
los nessa transformação.

Essas são simplesmente algumas palavras que eu desejava lhes transmitir.

***

Nós damos suporte à Maria, de maneira indefectível, na sua vinda.

O que nós conduzimos é o parto, a capacidade da Terra para se resgatar, para respirar em meio aos Mundos
da Unidade onde sopra o Grande Espírito, permanentemente, o Grande Espírito que denominam A Fonte.

Nós damos apoio e acompanhamos Maria, como doze Estrelas, como doze Virtudes.

Doze virtudes que nascem também no interior do seu templo de carne, no interior das suas estruturas de
personalidade e de Estado de Ser.

Esses doze pontos de Vibração que vocês aprendem a conhecer, a reconhecer e a viver.

Em meio à Coroa Radiante da Cabeça, como em meio à Coroa Radiante do Coração, doze flores estão em via
de nascer.

Essas flores que nascem, vocês têm que aprender a conhecê-las, a reconhecê-las, a utilizá-las para se
tornarem de novo, para aqueles que desejarem, a Luz Pura, os Filhos e as Crianças da Lei do Um, os Filhos do

Grande Espírito e reunificados, enfim, às suas origens.

***



Eu não irei mais adiante, hoje, para deixá-los se impregnar dessas palavras.

Eu voltarei também, para esta intervenção com palavras, para acompanhar a Radiância do Arcanjo Uriel, em
meio a uma polaridade que eu qualificaria de maternal, no sentido mais nobre, no sentido da filiação.

Vão para a pureza que vocês são, não mais para as sombras que acreditam, que apenas são sombras
projetadas sem qualquer consistência em meio a estes Mundos da densidade de Luz.

Irmãos e Irmãs, Filhos do Céu e da Terra, Povo das Estrelas, SNOW os acompanha.

Até breve.

************
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~ MECANISMOS DA CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua Consciência.

Eu sou a Consciência que, em meio aos 24 Anciões, é aquela, caros irmãos e caras irmãs, que está mesmo para ajudá-
los, de maneira a mais íntima e a mais exata, no período que se abre a vocês, para ajudá-los a se estabelecerem, se

tal é sua aspiração, no aspecto ilimitado do que vocês são.

Eu lhes transmiti, há algumas semanas, o Yoga Celeste (*), assim como um processo que lhes permite, de maneira
muito simples, dirigindo sua Consciência, aceder a espaços de cura (**) que, até agora, não estavam abertos na

humanidade.

Eu intervenho e intervirei cada vez mais frequentemente durante este período corrente até o Anúncio de Maria,
permitindo-lhes, se tal é sua aspiração, viver e fusionar no que vocês são, no Ilimitado.

Pela minha vivência nesta humanidade, em minha última vida, observei, integrei o conjunto de mecanismos
corporais e sutis que permitem à consciência limitada humana penetrar o santuário do Coração e, nesse santuário,

viver o Ilimitado.

Intervenho, neste período inicial de ação do Arcanjo Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da reversão, para permitir-
lhes, se tal for, ainda uma vez, sua aspiração, penetrar as esferas para além da limitação, as esferas onde tudo é

Alegria, onde tudo é Paz, onde tudo é Verdade absoluta e onde tudo é Unificado.

Foi-lhes dito e recomendado, durante este período de Unificação da Consciência, que se aproximem, caros irmãos e
caras irmãs, do essencial.

***

Assim como o sabem, independentemente da qualidade e da realização de suas vidas, o essencial não é esse mundo.

Assim como lhes disse o Cristo, em sua civilização, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Hoje, quando, segundo seu próprio ritmo, é-lhes revelado e desvendado certo número de Verdades absolutas quanto
ao que vocês são, compete-lhes, hoje, viver este conhecimento de maneira interior e direta, para além das palavras,

para além mesmo de seus atos nesse mundo.

É-lhes preciso tocar e viver esse basculamento de um aspecto limitado de vocês para o aspecto ilimitado, assim como
o nomeou o bem amado Sri Aurobindo [mensagem de 17.02.2010], o ‘Switch’ da sua própria Consciência.

A qualidade e a quantidade de Vibrações e de informações que chegam até a densidade em que estão, deve lhes
permitir, com uma facilidade muito maior que anteriormente, viver esse processo.
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Vocês ali são ajudados, convidados.

Somente vocês podem desencadear o que lhes propomos.

Assim como sua consciência limitada o percebe, o ouve, o vê, a ilusão desse mundo toca, de maneira irrevogável, a
seu fim.

Assim como eu o dizia, há alguns dias, e nós repetiremos cada vez mais, este fim não é o fim, bem ao contrário.

Na hora da passagem do limitado para o Ilimitado, é-lhes preciso aquiescer com a morte do limitado, com a morte
da ilusão para que nasça, desabroche e viva a Unidade e a Unificação da Consciência.

***

A hora do retorno da humanidade ao que ela é, para além da ilusão desse mundo, está próxima, muito próxima.

Isso, sua consciência limitada o sabe, sua Consciência Ilimitada o percebe cada vez mais e os pressiona, pelas
Vibrações percebidas em diferentes pontos do seu corpo, para ir no abandono, na Fé para esta Vibração da sua

Essência, não participar também, dos obstáculos e das relações que os mantêm na ilusão.

O ponto de vista muda, a Consciência muda, a forma também, a forma fixa na qual vocês estão, à qual estão
identificados é chamada a transformar-se.

Assim como foi dito, a lagarta torna-se borboleta.

O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.

Tudo está em relação direta com o modo de viver a Vibração e o modo de ver o que acontece.

O Fogo da Terra se desperta, a Terra vive, ela também, sua liberação, o que vocês chamam sua Ascensão.

Isso é agora, isso aconteceu em outros Planos, e apenas pede para manifestar-se em seu Plano.

Assim como o bem amado Sri Aurobindo o disse anteriormente, de novos Céus, uma nova Terra nascerá.

Vocês, coletivamente, caros irmãos, caras irmãs e, individualmente, chegaram ao momento deste nascimento.

A particularidade deste nascimento da Terra como o seu no Ilimitado far-se-á, se o desejam, em plena Consciência e
em total lucidez.

Todos os obstáculos e as ressonâncias que, ainda hoje, os impedem de ver o Ilimitado, estão evacuando-se, sobre o
Planeta como em vocês.

O despertar do Fogo da Terra, o desvendamento da Luz e sua manifestação em seu mundo, está às suas portas.

Durante esses momentos, sua capacidade Vibratória para estabelecerem-se em sua própria Presença, na Vibração do
Coração, na reunificação das Três Lareiras, permitir-lhes-á viver este nascimento em ótimas condições.

Guardem presente no espírito que a Luz é Inteligência e que, se vocês se abandonam à Luz, a Inteligência da Luz
trabalhará em vocês e ao seu redor, para permitir-lhes realizar sua Unidade e seu Ilimitado.

Como o Arcanjo Miguel tão bem o repetiu, ao longo dos Casamentos Celestiais, chamando-os Sementes de Estrelas,
ele apenas fazia desvendar a estrita Verdade do que vocês são, para além dos constrangimentos e para além da

ilusão dos papéis que vocês tiveram, nesta vida como em outras vidas, tendo-os literalmente aprisionado no aspecto
limitado de sua Consciência até hoje.

Para a maior parte, a humanidade não pode mesmo ousar pensar que o Ilimitado é sua natureza.

***

Em meio aos 24 Anciões, sou aquele que, em relação com o Arcanjo Uriel, é o mais mesmo a prodigalizar Vibrações e
conselhos para viver o que se produzirá durante seu verão (inverno, no hemisfério Sul).

Há muito poucos dias, a Divina Maria revelou-lhes sua vinda, acompanhada das suas doze Companheiras, dos seus
doze pilares, denominadas as doze Estrelas de Maria.

Essas doze Estrelas são doze Consciências que viveram, de uma maneira ou de outra, sobre esta Terra, o Ilimitado,
cada uma a seu modo, em função de Crenças, de culturas nas quais a alma encarnou.



Uma dessas Consciências é uma Consciência útil, por sua devoção e seu Amor, que lhes permitirá melhor se
aproximarem de seu aspecto Criador e ilimitado dentro de seu aspecto feminino.

Eu estou, quanto a mim, em ressonância com esta Consciência, eu a deixarei ela mesma expressar e vibrar em seu
Coração, a qualidade da pureza que ela vem emitir para vocês.

Eu repito, ainda hoje, que, durante o período, a melhor das preparações que prepara sua entrada no Reino da
Unidade é ir para o essencial.

Guardem que o essencial será sempre simples e humilde, que esta humildade, esta simplicidade encontrar-se-á sempre
numa qualidade de Consciência e de Vibração que nascerá em seu Templo Interior, em seu Coração, antes de se

difundir, via sangue, respiração, para o conjunto de seu veículo físico, permitindo-lhes literalmente, ao final,
transcendê-los, sair de algum modo desta casca, esta casca que, entretanto, é um Templo.

Mesmo falsificado, ele continua um Templo, não pode ser de outro modo.

***

Aproximar-se desta Consciência ilimitada é também participar, para além da Paz, para além mesmo da Alegria
Interior.

Muitos irmãos e irmãs viverão estados de emoção que se oporão, mesmo de maneira inconsciente, ao
estabelecimento do Ilimitado e da Luz.

Por sua capacidade para contrabalançar essas emoções, estabilizando-se na Alegria do Templo Interior, vocês
favorecerão seu parto, como o da Terra.

A Luz Inteligente fornecerá ao conjunto de suas necessidades fisiológicas, como emocionais e mentais.

Hoje, realizam-se as palavras do Arcanjo Anael, há mais de um ano, relativas ao abandono à Luz, permitindo o
retorno à Unidade e o retorno ao Ilimitado.

Não é pendurando-se em suas certezas ou em suas Crenças, a qualquer forma do que lhes permitiu, até hoje,
encontrar certo florescimento, que seja num meio afetivo favorável como num meio material favorável.

A única certeza apenas poderá vir de sua Vibração interior própria.

Tudo a que vocês se retinham, mentalmente, afetivamente, emocionalmente, não poderá mais subsistir na nova
Vibração e na nova Consciência.

A preparação Vibratória que vocês vivem hoje é essencial, é crucial.

Se vocês aceitam os fundamentos, se vocês vivem os fundamentos, vocês constatarão, muito rapidamente, que lhes
será cada vez mais fácil se estabelecerem nesta Consciência nova, lugar onde não pode existir qualquer resistência,

qualquer sofrimento e qualquer doença.

***

É a isso que vocês são convidados, após os Casamentos Celestiais, após as Etapas: para viverem, mesmo nesta
densidade, suas próprias Núpcias.

Não há outro meio, não há outra possibilidade de encontrar a Paz que se estabelece na Vibração da Consciência
nova.

Continuem, certamente, a estarem sobre esse mundo, porque sua Vibração tornar-se-á cada vez mais necessária,
para vocês como para aqueles de seus irmãos e de suas irmãs, de nossos irmãos e de nossas irmãs, que não estão

ainda aptos a soltar o que deve ser solto.

De sua capacidade em vocês, para estar na Paz e na Luz, na Vibração da Coroa Radiante do Coração, decorrerá a
maior facilidade e a maior ajuda que vocês podem aportar a seus parentes como àqueles de nossos irmãos e de

nossas irmãs que ainda não aquiesceram à Luz.

Vão cada vez mais para a evidência e para a simplicidade, vão cada vez mais para o que flui de fonte, em vocês,
na Vibração, como no exterior de vocês, em seu ambiente próximo ou distante.

Da forma com que acolherem o que vem, dentro mesmo da jornada da Unificação da Consciência decretada pelo
Arcanjo Miguel e apoiando-se sobre influências cósmicas e planetárias essenciais de 17 de julho, decorrerá o modo com



o qual vocês viverão neste período de seu verão (inverno no hemisfério Sul).

Recordem que a Luz, a sua, quando a deixam viver, quando lhe atribuem todo o lugar, permitirá uma Alegria e um
estado que muito poucos seres humanos conseguiram viver até agora.

Hoje, esta possibilidade é oferecida à grande maioria, eu diria mesmo à totalidade de nossos irmãos e de nossas
irmãs.

Lembrem-se também de que não há julgamento nem castigo em outra parte senão em sua própria cabeça e,
eventualmente, na consciência daqueles que não querem que o novo se instale.

***

O que vem é liberação, o que vem é Alegria, o que vem é o advento completo da Luz e o retorno na sua Dimensão
inicial, no seu veículo de Eternidade, que lhes foi tirado, retirado.

Vocês estão na aurora de algo de que não têm ainda ideia, exceto para alguns de vocês que vivem, no alinhamento
de suas Três Lareiras, a revelação da Luz e a transformação quase mágica de sua vida.

Vocês são convidados, todos, para participarem desta Reunificação, em vocês, inicialmente, mas também nas
Consciências liberadas desta matriz.

Somos todos convidados a grandes redescobertas, a grandes Vibrações, a um abrasamento do Coração.

Inúmeros ensinamentos ser-lhes-ão comunicados, por mim mesmo e por aquela que está em ressonância comigo, em
sua polaridade feminina, como Estrela de Maria.

Nós lhes daremos o máximo de nós mesmos, nós lhes transmitiremos o máximo de informações, não sobre o que
poderá acontecer no exterior que, quando vocês descobrirem sua Dimensão Interior, não terá mais qualquer sentido.

Mas nós os ajudaremos cada vez mais para irem para vocês, para irem cada vez mais para o estabelecimento do
que vocês são, em Verdade e em Unidade, preparando o melhor possível, para vocês como para aqueles que os

rodeiam como para a humanidade inteira, o Anúncio de Maria.

Se houver em vocês questionamentos, caros irmãos, caras irmãs, sobre esses mecanismos da Consciência, intensos, se
houver em vocês questionamentos ou necessidades de esclarecimento, vamos, do meu Coração ao seu Coração,

trocar palavras, mas também, e certamente, antes de tudo, na Vibração Unitária.

Eu lhes dou a palavra.

***

Questão: como saber a que correspondem as Vibrações que sinto e onde nos levam essas Vibrações?

Cara irmã, essas Vibrações levam a si mesma.

Certo número de lâmpadas novas são acesas, na humanidade, para aqueles que seguem esse processo Vibratório em
curso e mesmo para aqueles que não queriam segui-lo.

O estabelecimento e a colocação em funcionamento de novas lâmpadas, de novos corpos, em suas estruturas,
assinalam o retorno à sua Unidade.

A Consciência se manifesta por Vibrações em novos pontos, mesmo desse Templo corporal.

A Consciência se localiza onde a atenção se coloca, colocando em Vibração zonas até agora não percebidas em seu
corpo.

Não há nem a interpretar, nem a rotular, mas viver, no silêncio do mental, a Vibração que se estabelece em vocês.

Ela os conduz, pela Inteligência da Luz, para vocês mesmos e para nenhum outro lugar.

Vocês devem aprender a confiar na Vibração da Luz e não mais no seu mental.

Vocês devem confiar na Vibração do Coração e não mais no que lhes diz sua cabeça, a razão, a sociedade, o afetivo.

Vocês devem passar, através da Vibração, de um modo de funcionamento limitado para um modo de



funcionamento ilimitado.

É isso que realizam, em cada um de vocês, as Vibrações novas que muitos percebem sem, efetivamente, identificá-
las.

Cada ponto de Vibração novo em seu Templo, nesse corpo, traduz uma função espiritual nova.

Não lhes é solicitado, pelo momento, colocar palavras ou funções mesmo sobre essas funções novas, mas,
simplesmente, viver a Essência, a quintessência, deixar-se impregnar literalmente por essas Vibrações novas que

muitos percebem, seja nos horários dados por Maria e Miguel, seja independentemente mesmo de qualquer espaço
meditativo, hoje.

Isso assinala a irrupção, como o dissemos, da Consciência ilimitada dentro da consciência limitada, uma vez que não
é mais necessário, hoje, colocar-se em um estado meditativo para viver as Vibrações, para perceber a intensidade.

Progressivamente e à medida que vocês se abandonarem a esta Vibração que é Luz, progressivamente, vocês
perceberão seu lugar na Alegria, na Unidade.

Isso pode passar, para alguns de vocês, pelo abandono de lugares ilusórios, quaisquer que sejam os domínios da vida.

Vocês não têm, não mais, que se preocupar com isso, vocês têm simplesmente, ainda uma vez, que viver a Essência, a
quintessência, porque é nessas Vibrações novas que se manifesta a Paz, o Samadhi, esta Alegria inextinguível, esta

Alegria sem limite que existe no Ilimitado.

Então, certamente, a consciência limitada tem por vezes tendência a resistir, a querer tomar, a querer compreender,
a querer interpretar, a querer manifestar.

Nada de tudo isso é necessário.

Há somente a acolher a Vibração da Luz nesses diferentes pontos de impacto porque, levando sua Consciência sobre
esses pontos de impacto em vocês, vocês efetivamente realizarão o Ilimitado.

Vocês penetrarão, cada vez mais facilmente, no Ilimitado e transformarão literalmente sua vida inteiramente, até
um momento crucial onde tudo o que não é ilimitado, justamente, desaparecerá.

Aqueles que estiverem firmemente estabelecidos nesta Luz não sofrerão de qualquer maneira possível o final da
ilusão.

Vocês são convidados a penetrar o Ilimitado, mas o Ilimitado não é questão.

O Ilimitado é resposta.

No espaço Vibratório do Coração, há apenas Alegria, há apenas Felicidade.

As preocupações do que vocês chamam vida comum não existem simplesmente mais.

Vocês não são desconectados da realidade, mas são justamente reconectados à realidade, na Verdade absoluta e
não mais na Verdade relativa desse Plano.

Vocês deixam os mundos da ação/reação, os mundos chamados Carma, os mundos do Carma, para os mundos da
Felicidade, da Graça, da ação para a ação, privada de toda dualidade e de toda oposição e de toda resistência.

O período é propício ao aprendizado da confiança na Vibração e somente nela, sobretudo não mais ao que vem da
cabeça ou jogos diversos e variados que existe na ilusão, a tomada de poder sobre o outro, a ascendência sobre o

outro.

As regras sociais, as regras empresariais que lhes foram ditadas e às quais vocês aderiram, sem mesmo colocarem a
lógica de tal Crença ou de tal adesão, desaparecem e desaparecerão cada vez mais.

Somente permanecerá a Verdade nua da Vibração nas novas lâmpadas, em seu Coração, nas Três Lareiras.

É nesta Vibração, em vocês ali imergindo, que vocês penetrarão a Verdade do que vocês são.

***

Questão: poderia nos repetir os lugares dos 5 novos corpos?

Caro irmão, isso foi revelado no Yoga Celestial.

O que revelei são os 5 pontos de Vibração que permitem a atualização desses 5 novos corpos.



Esses novos corpos são acessíveis a alguns de vocês que têm a capacidade Vibratória para viajar no Estado de Ser,
no corpo incorruptível que estava, até agora, prisioneiro no Sol e que alguns de vocês penetram de novo hoje.

Esses novos corpos não fazem parte de sua Dimensão, mas existem, entretanto, pontos de gancho que dei no Yoga
Celeste (*).

Existem outros novos pontos em relação, desta vez, com as doze Estrelas de Maria e com as doze funções espirituais
que vêm do seu Estado de Ser.

O importante, a localização, permite colocar a atenção e, portanto, a Consciência sobre esses pontos do corpo e
colocar instantaneamente em ressonância e em Vibração, aspectos limitados de vocês e aspectos ilimitados de vocês

nesta densidade, permitindo uma reconexão intensa ao seu próprio Estado de Ser.

Esses 5 pontos, situados sobre o eixo vertical anterior do corpo, o 8º corpo estando situado (***) na ponta do esterno,
entre o que vocês chamam de Manipura Chacra e de Anahata Chacra.

O 9º corpo está situado sobre a saliência do esterno, no ângulo de Louis, situado entre o Anahata
Chacra e oVishuddha Chacra.

O 10º corpo está situado entre o pomo de Adão e o queixo, entre o Vishuddha Chacra e a boca.

O 11º corpo, ou o 11º ponto de Vibração, para ser mais exato, está situado sobre o lábio superior, o 12º corpo está
situado exatamente acima do seu nariz, na bola do nariz (asas nasais).

Esses 5 novos pontos de Vibração se ativam atualmente (**).

Muitos de vocês percebem Vibrações no rosto, no nariz, nas asas do nariz, em torno dos olhos, na boca.

Obviamente, ao nível da Coroa e também, para os mais avançados de vocês, em um ponto central ao nível do
chacra coronal.

Várias informações importantes ser-lhes-ão reveladas nas próximas semanas, referentes ao acesso ao Estado de Ser.

Lembrem-se de que o acesso ao Estado de Ser é hoje simples, uma vez que necessita simplesmente de colocar a
atenção e a Consciência limitada nesses lugares do corpo, que se colocarão a vibrar e permitirão, então, a

transferência da sua consciência do limitado ao Ilimitado e a sua passagem no corpo de Estado de Ser.

Todos vocês são convidados a isso, sem exceção.

Não existe qualquer obstáculo cármico, de idade, de doença, somente seus próprios condicionamentos, somente suas
próprias resistências os impedirão de aceder a isso.

Nada mais do exterior de vocês mesmos, dentro do instante, não pode vir perturbar seu estabelecimento na Luz.

Mas, para alguns de vocês, no entanto buscando Verdade e autenticidade, ser-lhes-á preciso soltar e soltar ainda
tudo o que são Crenças, certezas, condicionamentos.

Ir para o novo apenas se pode fazer deixando morrer o antigo.

Vocês não podem manter o antigo e deixar viver o novo.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o caminho do Coração, a Compaixão e o Perdão?

Caro irmão, existiram muitos numerosos ensinamentos, em particular em certas formas de Yoga, como o Yoga da
devoção, o sentido do Serviço.

Acontece que muitas almas são levadas neste caminho e são levadas no sentido do Serviço o mais absoluto e o mais
total.

Estão, no entanto, essas almas abertas ao nível do Coração?

Quando falo de abertura do Coração, não falo de uma visão do mental, não falo unicamente do perdão que pode
ser atribuído na cabeça, não falo unicamente do que existe na adesão ao Bhakti Yoga ou ao Yoga do Serviço.

Eu falo, realmente, da Vibração concreta, perceptível e percebida, de maneira autêntica, ao nível do chacra do
Coração.



Vocês podem permanecer o conjunto de vidas que existem na matriz, no Serviço, se seu Coração não vibra, esse
Serviço faz de vocês um salvador e não um ser livre.

Há uma grande diferença entre amar e servir, na matriz, e amar e servir no Ilimitado.

A diferença essencial situa-se ao nível da Vibração.

Lembrem-se: ninguém poderá penetrar o Reino dos Céus se não voltar a se tornar como uma criança.

Voltar a ser como uma criança necessita de estar livre de toda Crença, de todo condicionamento.

O ser humano tem a capacidade de aderir a múltiplas Crenças.

A Crença no Amor não é o Amor, crer que o Serviço vai liberá-los da matriz, crer que fazer o bem vai liberá-los da
matriz, os mantém na matriz.

Aceder ao Ilimitado é outra coisa: aceder ao Ilimitado é sair dos papéis condicionantes, quaisquer que sejam, é sair
mesmo da vontade de Serviço, porque a maior parte dos seres engajados nas noções de perdão e de Serviço são seres

que apenas buscam uma coisa: é o reconhecimento, e nada mais.

Estabelecer-se si mesmo na Verdade não é isso, é fazer vibrar o Coração e insistiremos cada vez mais pesadamente
nisso.

Como saber se o seu Coração está aberto?

Bem, é simples: ele vibra ou não vibra.

Vocês estão na Alegria ou vocês não estão na Alegria.

Todo o resto são apenas Crenças.

Olhem o que foi feito pelo conjunto de religiões sobre este planeta, olhem o que foi feito pelo conjunto de
ensinamentos os mais místicos, os mais autênticos, pelos seres que realmente conseguiram tocar o Ilimitado.

Olhem os fechamentos que nasceram de todos os condicionamentos.

Assim, portanto, é certamente muito louvável passar a sua vida no Serviço e na devoção, mas isso nutre a matriz, do
mesmo modo que crer em nada ou fazer o mal.

Que vocês aceitem isso ou não, não mudará a Verdade do Ilimitado.

O Ilimitado é Vibração.

Esta Vibração se manifesta ao nível das Coroas Radiantes do Coração, da cabeça e, no final, no Triângulo Sagrado,
permitindo-lhes o acesso ao Ilimitado e ao Estado de Ser.

Todo o resto são apenas quimeras, todo o resto é apenas ilusão.

Enquanto vocês permanecerem fechados dentro de uma Crença, vocês não são livres.

A liberdade de que falo não é a liberdade de pensar, é a liberdade de vibrar, o que não é exatamente a mesma
coisa.

Vocês devem liberar-se, vocês mesmos, dos seus próprios condicionamentos.

Eu não falo sequer dos condicionamentos que existiram e que se desmoronaram sob os seus olhos e que irão se
desmoronar dia a dia.

Eu falo daqueles que vocês criaram, que os colocaram em sua fortaleza interior e que os impedem de terem acesso à
simplicidade.

A simplicidade é Vibratória, a simplicidade é humildade, antes de qualquer coisa.

Obviamente, quando vocês se colocam no Ilimitado, na Vibração da humildade e da simplicidade, a sua vida se
torna o Serviço, mas não o inverso.

Vocês podem passar a vida no Serviço e jamais vibrar no Coração.

***



Questão: pode-se atingir esses estados em caso de deficiência (psicomotora, motora...)?

Cara irmã, do meu Coração ao seu Coração.

... Efusão de energia junto à pessoa que colocou esta questão ...

As balizas a colocar são, já, pensar e imaginar que a doença, o sofrimento, a deficiência que são, certamente,
limitações, não estão em nenhum caso presentes no Ilimitado.

Devido à presença da Luz autêntica Vibral, extremamente próxima de sua densidade, o que podia ser um obstáculo
essencial, anteriormente, não é mais um hoje.

Eu a remeterei, cara irmã, aí também, às palavras do Cristo, quando ele dizia ao cego: «não fui eu que te salvei, mas
a tua Fé».

Eu entendo por Fé, como o entendia certamente o Cristo, não a Fé cega em dogmas, em Crenças, mas, simplesmente,
muito simplesmente, ter mais Fé no Ilimitado do que no limitado.

***

Questão: sinto menos abertura de Coração seguindo os ensinamentos propostos por intermédio de seu canal do que
com outros ensinamentos. Por quê?

Caro irmão, há várias moradas na casa do Pai.

Se o que lhe digo não vibrar em você, então, desvie-se daqui.

Vá onde o leva o seu Coração, mas esteja bem atento para que o Coração não seja seus desejos ao nível da cabeça.

A Vibração do Coração é uma Vibração real.

Aquele que a vive, apenas uma vez, jamais irá esquecê-la.

Enquanto ela não tiver sido vivida, obviamente, ela será colocada em dúvida.

Que seja neste ensinamento como em qualquer ensinamento.

Somente o olhar fragmentado, separado e dividido pode fazer escolher um ensinamento ao invés de outro.

No Ilimitado, não há preferência para um ensinamento antes que para outro porque, a partir do momento em que
você vibra no Coração, você vibra no Coração e, ainda uma vez, o Coração é resposta e não pergunta.

Assim portanto, se lhe parece, se existe uma impressão da alma ou da personalidade de que alguns ensinamentos o
fazem vibrar, então, o que o impede de vibrar com eles?

Mas eu persisto a dizer-lhe que, a partir do momento em que seu Coração não esteja mais colocado ao nível do plexo
solar, mas, realmente, no Coração, quando você vive a experiência, não pode mais ali haver qualquer dúvida.

Somente a cabeça discrimina, somente o julgamento leva uma escala de valor ao que se produz num ensinamento
ou num outro.

Tudo depende do ponto de vista, também, que é levado ao ensinamento que é dado.

O ensinamento, enquanto permanece ensinamento, permanece letra morta.

Se o ensinamento se tornar vibração, aquiescendo à Vibração, há real abandono à Luz e, portanto, abertura de
Coração.

O Coração é Luz.

A Luz que não está no Coração é uma luz mental.

Ela foi chamada, nesse mundo, de ilusão Luciferiana.

Muitos ensinamentos justos, autênticos, verdadeiros, têm apenas uma finalidade, nesta humanidade: dominá-los
sempre e ainda mais na cabeça, para evitar irem ao Coração.

Ir ao Coração não é uma atitude mental.



Ir ao Coração é Vibração.

Quando a Vibração do Coração se manifesta, apenas uma vez, vocês compreendem a Essência e a quintessência.

É o mesmo para as pessoas que vivenciaram, de maneira fortuita, acidental, uma experiência nas fronteiras da
morte ou concebidas como tal, em todo caso.

O reencontro com a Luz mudou, naquele momento, o destino dessas pessoas.

A simples lembrança da experiência vivida é transformante.

O que nós lhes propomos, hoje, não é uma experiência, mas um estabelecimento na nova Vida.

Ainda uma vez, você tem, bem amado irmão, a liberdade de aceitar ou de recusar, mas compreenda bem que a
aceitação ou a recusa o coloca irremediavelmente dentro do julgamento e dentro da cabeça e absolutamente não

dentro do Coração.

A partir do momento em que há discriminação, a partir do momento em que se corta, a Unidade não pode mais
existir, há necessariamente retorno à dualidade.

É esta experiência também que vários de vocês vão integrar nos tempos que vêm.

Em função de seus atos, em função de seus comportamentos, em função de suas escolhas, vocês constatarão que a
Vibração do Coração se afasta ou se intensifica.

É isso, ser guiado pelo Coração e não mais pela cabeça e nada mais.

O que está, obviamente, além de todo ensinamento.

Vocês não estão mais na era dos ensinamentos, vocês estão na era da Vibração, porque a Vibração é o ensinamento
autêntico.

Jamais a Vibração do Coração poderá enganá-los, jamais a Vibração do seu próprio Coração poderá levá-los para
um impasse ou para a dualidade, coisa que fez, de maneira habitual, quotidiana, e diria mesmo milhares de vezes

por dia, a sua cabeça.

Colocar-se sob a influência do Coração e sob a Vibração do Coração necessita viver, obviamente, os fundamentos e
a realidade e esta realidade não é uma adesão a um ensinamento nem a uma Crença, mas o estabelecimento, em si

mesmo, da Vibração do Coração.

Muitos seres humanos assimilam o Coração ao prazer.

Muitos seres humanos assimilam a Vibração do Coração a uma relação de dependência, de dominação, de falsidade.

A Vibração do Coração é.

E, uma vez que ela é, ela é.

***

Questão: o Anúncio de Maria se faz em duas etapas, dois Anúncios?

Caro irmão, seria necessário precisar um pouco mais seu pensamento.

O Anúncio de Maria é algo muito preciso.

O Anúncio, para além das palavras que ela pronunciará, será, sobretudo, o meio de estabelecer o contato Vibratório
com o que ela mesma disse: a Dimensão de nossa Criadora de todos, sem exceção, nesta dimensão, que foi como o

sabem, depois, transformada.

Este Anúncio é uno e indivisível.

Trata-se do anúncio que teria sido previsto para os 3 dias?

É o único e único.

Lembrem também que este Anúncio é destinado ao conjunto da humanidade, não dentro de um canal, mas em seu
próprio canal, ao conjunto da humanidade.



Mas muitos seres desviar-se-ão deste Anúncio, como uma vaga ilusão ou uma vaga alucinação, ainda que tenham
captado a realidade do processo.

Falou-se de um Anúncio de Maria durante o período de 17 de julho a 29 de setembro.

É um Anúncio único que anuncia o retorno de Maria e que anuncia, do mesmo modo, os 3 dias.

***

Questão: quando as felizes borboletas tiverem nascido, aonde irão se alimentar?

Bem amada, para isso é preciso que responda a borboleta, ora, é a lagarta que coloca a questão.

***

Questão: eu me pergunto se vivo realmente a Vibração do Coração?

Não estou certo de apreender o alcance desta questão.

Como se pode duvidar de uma Vibração que é vivida, sentida na carne?

Ainda uma vez, quando a autenticidade da Vibração do Coração se instala, ou se vive uma vez, jamais se pode
duvidar, porque ela se traduz, para além da Vibração, pela penetração da Consciência na Alegria, no Samadhi.

Como você quer que uma alma humana, mesmo limitada, esqueça o acesso a esta Alegria que transcende e supera
todas as Alegrias possíveis na limitação?

É impossível.

***

Questão: em caso de intervenção física pesada, há necessidade de reconstituir os corpos sutis?

Os corpos sutis, cara irmã, assim como os nomeia, pertencem à ilusão.

O que foi chamado o corpo astral, o corpo mental, participa e procede e precede a Criação da matriz.

Os corpos de que falo (os 5 novos corpos ou corpo de Estado de Ser) não estão na matriz, mas no Sol.

Não há portanto que querer reparar algo para aceder a outra coisa.

Há simplesmente que aceder a esta outra coisa, que permitirá, por seu aspecto ilimitado, remeter a Luz no que há
necessidade de ser reparado.

O ponto de vista é profundamente diferente.

Num ponto de vista, vocês adotam uma visão limitada, ação/ reação, ferida/reparação.

No outro caso, vocês não se interessam mais completamente ao que é limitado, mas vocês se interessam ao modo de
contatar o Ilimitado.

Tendo contatado este Ilimitado, a Luz e sua Inteligência agirão, passando pelas portas do Coração, nas estruturas da
ilusão, para fazer de modo que elas não sejam mais um obstáculo ao seu acesso à sua Imanência.

O ponto de vista é profundamente diferente, é o que eu chamaria, um ponto de vista vindo da dualidade e, num
outro caso, um ponto de vista Unitário.

***

Questão: o Ilimitado está igualmente no nosso Interior?

Caro irmão, foi conservada, pelos esforços importantes e estratégias importantes da Luz em sua estrutura limitada, a
capacidade para acesso ao seu Ilimitado, sem isso vocês não existiriam simplesmente mais, mesmo como forma

limitada.



Existe em vocês, portanto, nesse Templo físico, orgânico, a capacidade, a memória, sob forma do que os Tibetanos
chamaram ‘a gota vermelha e a gota branca’, a capacidade para conectarem o seu Estado de Ser.

O Estado de Ser que, como eu os lembro, estava prisioneiro no Sol.

Hoje, reunificando os pontos de Vibração, vocês se conectam de novo à sua Existência que não fazia parte de sua
vida, mas que era apenas um fenômeno memorial.

A Dimensão do corpo de Estado de Ser nada tem a ver com a Alma que está, ela também, ligada à matriz.

Ele está em relação com o Espírito Supremo, ela está em relação com a Fonte, bem além das limitações desse mundo
e mesmo dos aspectos sutis deste mundo, desta Dimensão.

Assim, as chaves de acesso do Ilimitado estão no interior desse Templo físico e das suas estruturas sutis, que pertencem,
de maneira irremediável, à limitação e à matriz.

Entretanto, aceder a essas chaves transforma, completamente, sua Vibração, sua visão e sua vida.

Assim, portanto, existe, no limitado, o acesso ao Ilimitado, mas o Ilimitado não está presente inteiramente em sua
consciência limitada.

***

Questão: como permanecer sem reagir frente a emoções negativas?

Cara irmã, todos os fatores ligados à superação desta negatividade estão obviamente no acesso ao Ilimitado.

Enquanto você não está no Ilimitado, você reagirá e reagirá e reagirá sem fim.

O bem chama o mal e o mal chama o bem: essa é uma visão e um ponto de vista em relação direta com a
dualidade.

Quando você penetrar as esferas da Vibração do Coração, quando você penetrar o Estado de Ser, tudo muda
inteiramente.

As emoções não chamam mais reação, as emoções são vividas como tais, como exteriores ao Ilimitado, o que é o
caso.

Enquanto você está submissa às suas emoções, enquanto você está submissa à sua razão, você não está no Ilimitado.

Você não se colocou, portanto, na questão de superar isso, porque isso será superado espontaneamente por seu acesso
ao Ilimitado e não por qualquer vontade e não por qualquer desejo, mas sim por um estado Vibratório diferente de

sua Consciência.

***

Questão: pode-se praticar ao mesmo tempo o protocolo sobre a ativação dos 5 novos corpos e aquele da superação
da dualidade com os selos de Salomão e os Merkabah?

Caro irmão, pareceria ter, na consciência limitada que você é, uma necessidade premente de aceder ao Ilimitado.

Qual é a questão?

Esta prática é certa ou não?

Ela é certa, mas assim que você tiver tocado esta Dimensão da Alegria Interior, eu posso afirmar que não terá mais
necessidade de qualquer técnica.

Posso afirmar também que não terá mais necessidade de qualquer meditação, porque terão se tornado, vocês
mesmos, a meditação, terão se tornado, vocês mesmos, o Ilimitado, e não terão mais necessidade de repassar pelos

meios limitados para aceder ao Ilimitado.

Restar-lhes-á irradiar, estar no Amor, mas no sentido autêntico.

Então, vocês podem praticar o conjunto do que lhes dei ou outras coisas, o importante sendo não perder de vista o
acesso à Vibração.

Mas, dentro deste acesso, mais nada terá importância do que viver este estado.



Eu passei minha vida a me retirar (de certa maneira, ainda que o mundo tenha vindo a mim), para viver,
compreender e instalar a experiência inicial que havia vivido, coisa que consegui levar a termo.

Assim, posso afirmar, mas, enquanto vocês não o tenham vivido, colocam-no na dúvida.

Quando vocês se estabelecem nesta Vibração e nesta Consciência, não há nada mais do que esta Consciência.

Vocês se aproximam de espaços que chamei, na Vedanta, a dissolução, assim como foi também aproximado, por
exemplo, por Patanjali e por outros Seres.

Quando vocês vivem este estado de dissolução, não são vocês que colocam à morte a personalidade ou as Crenças, é
que vocês se deixam investir, inteiramente, pela Totalidade.

Então, obviamente, tudo o que é limitado, fragmentado, tudo o que existia na vida limitada, mesmo em seus
condicionamentos, da consciência que vocês eram, dentro do jogo, não existe mais.

Viver isso é o objetivo, hoje, para aqueles que o desejam, ainda uma vez, senão vocês têm toda liberdade de
continuar a evoluir no livre arbítrio, nos condicionamentos, mas seu futuro e sua evolução não serão certamente o

mesmo, de acordo com as escolhas que vocês fizerem.

E lembrem-se de que essas escolhas não são qualquer visão do espírito ou qualquer desejo, mas serão unicamente
ditadas por suas capacidades Vibratórias e nada mais.

***

Questão: quando contatamos o Estado de Ser, por que não podemos ali acessar tão facilmente ou tão
frequentemente como gostaríamos?

Caro irmão, a resposta é muito simples.

Temos necessidade de vocês nesta densidade.

Então, ter já vivido a experiência do Estado de Ser é uma certeza interior, mas vocês têm um papel e uma função,
nesse mundo, que Miguel especificou: de semear e ancorar a Luz.

Como você quer ancorar a Luz e semear a Luz passando o seu tempo, permanentemente, no corpo de Estado de Ser?

Hoje, é-lhes solicitado para integrar o Estado de Ser em meio à personalidade e não para ir explorar, por enquanto,
as estradas multidimensionais do Ser.

Um pouco de paciência.

***

Questão: sabendo que o sol está mudando, é perigoso se expor a ele?

Caro irmão, aí também, tudo depende do ponto de vista.

Certo número de Radiações e de Vibrações cósmicas chamadas de Radiações ionizantes chegam sobre esta Terra, de
modo cada vez mais intenso.

Essas radiações ionizantes, chamadas pelos seus cientistas de raios gama, ou de raios X, têm efeitos profundamente
deletérios sobre os corpos físicos.

Isso é certo, tanto que vocês estão submetidos às influências desse corpo físico, mas, quando a sua Consciência penetra
o Ilimitado, as Radiações ionizantes, os raios gama, os raios X e outras características de irradiações que vocês ainda

não conhecem, estão justamente aí para «destruir» a ilusão e permitir-lhes aceder a este Ilimitado.

Então, aí também, tudo depende do ponto de vista.

O ponto de vista da dualidade vai tudo fazer para evitar essas irradiações, enquanto que são elas que permitem a
transformação.

Não se trata de um paradoxo, mas, bem mais, de uma diferença de ponto de vista e de visão.

O Sol, as irradiações estão profundamente diferentes, então, obviamente, o ponto de vista da dualidade vai tudo



fazer para evitá-las e, aliás, aqueles que estão na Sombra, tudo têm feito para que essas irradiações lhes cheguem
atenuadas, porque eles têm medo.

Ora, o que vem é a Luz.

A Luz firma o fim desse mundo.

Vários místicos, vários despertos, desde um século, viveram esta transformação final.

Então, obviamente, aqueles que estão na dualidade chamarão a isso horror, chamarão a isso cataclismo, e aqueles
que estiverem na Luz chamarão a isso Luz.

Será o mesmo processo, mas o modo de vivê-lo será profundamente diferente para cada um.

Dependerá apenas de sua capacidade para viver na Vibração ou não.

Lembrem-se, permanentemente, da diferença entre a lagarta e a borboleta.

Com uma diferença essencial, é que quando vocês se tornam borboleta, quando se tornam o que vocês são, vocês
não estão mais limitados pela forma da borboleta, assim vocês podem viajar de Vibração em Vibração, de

Dimensão em Dimensão, sem estarem limitados pela forma que possuem, nesta ilusão ou ainda na borboleta.

A borboleta, assim, pode se fazer estrela.

A borboleta, assim, pode se fazer andorinha.

***

Questão: o que chamamos de Vibração no Coração seria a ativação da parte divina do Coração?

Caro irmão, a Vibração do Coração é Vibração do Coração, por que querer ali ter outra coisa?

A Vibração do Coração é a percepção da Coroa Radiante do Coração, de uma rotação e de uma modificação da
Consciência que existe no Coração, nada mais.

Do mesmo modo que neste espaço, como na humanidade, se tornou cada vez mais fácil perceber e sentir a Coroa
Radiante da cabeça.

Lembrem-se do que dizia o bem amado Sri Aurobindo quando era São João: «haverá muitos chamados e poucos
escolhidos».

Os chamados são aqueles que sentem a Coroa Radiante da cabeça, mas o tudo não é permanecer ao nível da Coroa
Radiante da cabeça, mas fazer passar essas percepções Vibratórias percebidas na cabeça para o Coração.

Então, por que querer ali colocar outras palavras?

Então, obviamente, poder-se-ia chamar a isso de Ilimitado, Samadhi, Paz, Alegria, mas, antes de tudo, é uma
Vibração e uma Consciência.

***

Questão: há outros caminhos além da meditação para trabalhar o Despertar do Coração?

Sim, caro irmão, existe um caminho, ainda mais simples, chamado por Anael, de ‘abandono à Luz’ e, quanto a mim,
chamaria de ‘acolhimento da Luz’.

O acolhimento da Luz é um ato espontâneo.

Para muitos de vocês, é mais fácil viver esta aproximação quando da meditação porque, quando da meditação,
teoricamente, o mental, as emoções, colocam-se em retirada.

Para outros, enfim, será muito mais simples, realizando um ato quotidiano da vida, qualquer que seja.

Alguns, enfim, terão a capacidade, nos próximos meses, simplesmente colocando a atenção e a Consciência sobre a
zona do Coração, do centro do peito, verão ativar-se a Vibração, simplesmente, e a Consciência vai modificar-se a

partir daí.

Isso irá se tornar cada vez mais fácil.



Lembrem-se de que existem reservas ou resistências, em vocês mesmos, no que chamei de fortaleza que construíram,
sempre em reação a medos, quaisquer que sejam: medo de perder a vida, medo da falta, medo do abandono, todos
esses medos que a humanidade conhece perfeitamente e que foram implantados em suas estruturas físicas perfeitas,

por agentes opostos à Luz.

Hoje, vocês estão no período em que se torna fácil superar os medos.

Mas, ainda uma vez, é preciso que a sua Consciência, a sua atenção, não se perca na vivência desses medos ou na
análise desses medos.

Lembrem-se de que o medo reforça o medo e de que a Vibração reforça a Vibração.

Cabe a vocês escolherem.

Lembrem-se também de que não existirá, nos tempos que estão agora aí, qualquer possibilidade de se apegar ao
que fazia as suas vidas até agora.

O único modo de se religar será unirem-se à sua Dimensão ilimitada.

Vocês não encontrarão qualquer certeza no mundo exterior, vocês não encontrarão nada mais além de emoções,
como o olhar da lagarta.

A única força poderá apenas vir do interior, do seu Coração, da Vibração da Luz em vocês.

***

Questão: centrar-se na Consciência desta Vibração permitiria reduzir o período de tribulações e de ajustes
emocionais?

Cara irmã, quanto melhor e mais tivermos Consciências humanas instaladas na Vibração do Coração, melhor e mais
o período chamado de tribulação será curto.

***

Questão: quando não se sente mais emoção na morte de pessoas próximas, isso corresponde a uma evolução com
relação ao que vivemos ou ao fato de ter se tornado um coração de pedra?

Cara irmã, isso corresponde inegavelmente à abertura do Coração à Unidade.

A perda de um parente, vivida nesse mundo como uma ilusão, como um sofrimento, por vezes extremo, se vocês
adotarem o ponto de vista da borboleta, naquele momento, isso é liberação.

Não pode, portanto, ali haver sofrimento, sobretudo hoje, quando do retorno de um parente para a Luz.

Não pode ali haver sofrimento com relação à falta, com relação à emoção, justamente.

Ora, aquele que vive a Vibração da Unidade e as evoluções atuais não pode ser afetado, de nenhuma maneira, pela
morte de um parente.

Porque, a partir do momento em que vocês aceitarem que a morte é o acesso à Unidade (sobretudo agora, desde
que a matriz está sendo dissolvida no mundo astral), por que você iria querer sofrer quando alguém acede à Luz?

O Amor é também isso.

É aceitar que o outro seja livre e acolher o que acontece nesse mundo como o acesso a algo profundamente diferente
e profundamente luminoso.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***



Então, caros irmãos e irmãs desta humanidade ainda na encarnação, eu lhes transmito, do meu Coração ao seu
Coração, a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade.

Voltarei ao final desta intervenção, ao mesmo tempo que o Arcanjo Uriel, para tentar nos aproximarmos uns dos
outros, na Presença.

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

(*) ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

*

(**) ‘Ativação da Consciência de Cura Final’

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-
ativacao-da

*

(***) NOTA: O trecho realçado em amarelo está faltando na mensagem original publicada no site francês Autres
Dimensions, mas condiz com o descrito no Protocolo da YOGA CELESTE.

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=626

29 de Maio de 2010

(Publicado em 08 de Junho de 2010)

***

Versão para o português : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, em nome do Um, em nome da Fonte, em nome da
Verdade e do Amor, recebam minha bênção.

Em minha Presença e na sua Presença, vamos, juntos, percorrer, através de suas perguntas, através de minhas
respostas e de nossas Vibrações, as suas como as minhas, tentar caminhar juntos neste espaço, a fim de ajudá-los a

irem sempre para mais de Unidade, sempre mais de autenticidade e sempre mais de serenidade.

Assim como o percebem, assim como o leram, assim como o sentem, assim como foi anunciado, muitas coisas, durante
esses tempos que vivem e vivemos a seu lado, são destinadas a conduzir a seu termo, uma transformação da

Consciência planetária e de sua Consciência essencial.

O retorno da Luz Vibral é também o retorno da Alegria e o final de tudo que fez a dualidade, de suas experiências,
de seus sofrimentos.

Bem amados filhos da lei do Um, congratulem-se porque os tempos chegaram de reviver na Unidade.

É uma grande Alegria para nós, Arcanjos, pela nossa Essência e nossa Vibração, participar desse despertar.

Eu sou, entre outros, o embaixador dos sete Arcanjos Criadores que participaram na elaboração desse mundo com a
Divina Maria.

Meu domínio de eleição é a relação.

Meu domínio de eleição está ligado ao planeta Vênus, ao que vocês chamam Amor e à Radiação Rosa.

É-lhes possível, durante o tempo de nossa Presença comum neste espaço, de colocarem todas as questões que existem
em vocês, em relação com esta transformação e esta Consciência nova, que se manifestará mesmo em sua densidade

e cujos efeitos planetários e também em suas estruturas são já perceptíveis e visíveis.

Eu lhes proporei, no final de minha intervenção, o que realizo habitualmente com o conjunto dos outros Arcanjos do
Conclave, cada quinta-feira à noite, a fim de permitir-lhes viver, em minha Presença, a radiância Arcangélica.

Bem amados filhos da lei do Um, cabe-lhes agora instaurar, de sua Presença à minha Presença, um espaço de troca e
de relação privilegiada.

Assim, eu os ouço.

***

Questão: o que é da relação mãe-filho, tanto no sentido descendente como ascendente?

ANAEL - 30 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-ihR375eTmIw/UaMqJ3LH_OI/AAAAAAAAB_c/Nm4pPBMWd-c/s1600/000+Anael+-+30.05.2009.JPG


Bem amada, a relação existente em sua densidade, em particular no que vocês chamam de famílias, é proveniente e
tecida por intermédio do que chamam de dados genéticos, de dados cármicos e de dados transgeracionais.

Esse tipo de relação é um laço, no sentido em que vocês o denominam.

Esse laço é um laço que não existe e não pode existir nos mundos Unificados.

O princípio de filiação que existe nos mundos Unificados os liga, de maneira livre, a suas linhagens espirituais, antes de
qualquer coisa, os liga à sua história, no Espírito.

Uma vez que vocês deixam esse plano, de vida em vida ou agora, o que foi construído nesse mundo não existe
simplesmente mais.

As relações que vocês vivem estão inscritas na duração de uma vida.

Elas são por vezes levadas a se religar e a se repetir em outras vidas, em outros papéis.

É-lhes possível, então, reencontrar almas e Consciências com as quais vocês estiveram em interação nesta densidade.

É preciso admitir que, quando vocês são liberados, de maneira transitória como em cada morte, de maneira
definitiva, como o que está para advir, esses laços, assim como os descrevem, não existem simplesmente mais.

A maior parte dos laços, e eu diria mesmo o conjunto de laços que evoluem nesta densidade que vocês conhecem e
praticam, são procedentes diretamente de ressonância de não Liberdade.

A partir do momento em que vocês acedem aos campos Unificados da Consciência, vocês não podem manter os
laços na Dualidade.

Assim, a maior parte do que vocês têm no Coração (os companheiros e as companheiras que escolheram, os filhos
que lhes couberam, e vocês mesmos, o meio em que estão presentes e encarnados) dissolvem-se totalmente, a partir

do momento em que vocês penetram os campos Unitários da Consciência.

É preciso então, efetivamente, encarar, não no brilho do intelecto, mas na iluminação forte do Coração, o que é uma
relação liberada.

Em nenhum caso ela pode ser uma relação tal como a que vocês a vivem nesta Dimensão.

A relação que vocês conhecem é proveniente de um certo número de ressonâncias fortes que evocam laços, freios,
mesmo se, ao nível da personalidade, isso podia chamar-se Amor, responsabilidade, sentido do dever, sentido

familiar, sentido cívico ou qualquer outro sentido que vocês possam dar à sua conveniência.

Assim, mesmo nesta vida, a maior parte dos humanos não tem qualquer memória de suas vidas passadas e qualquer
memória Vibratória de laços que existem com almas e Consciências que reencontraram nesta matriz.

Efetivamente, algumas almas, hoje, começando a percorrer os caminhos da Unidade da Consciência, modificam, de
modo espontâneo, sem qualquer intervenção do mental, do intelecto ou outras coisas, seus laços e suas relações.

Colocar-se a questão do que advirá desses laços, é como se vocês me colocassem a questão de saber o que adviria de
um laço no momento da morte de uma das duas pessoas que estavam na relação e no laço.

Simplesmente: esse laço se dissolve.

Podem efetivamente existir e persistir memórias, ressonâncias, implicando, pelas noções chamadas Carma,
reencontrar as ditas ressonâncias para solucionar.

Mas, a partir do momento em que as leis da matriz, em que as franjas de interferências foram dissolvidas, a partir do
momento em que as peneiras de isolamento chamadas magnetosfera, heliosfera e ionosfera não existem mais (o que

está em curso de realização), os laços tais como vocês os conhecem não existirão simplesmente mais.

Então, torna-se evidente, para alguns de vocês, que existe uma dificuldade de posicionamento nas relações existentes,
com os ascendentes como os descendentes.

Vocês descobrem espaços de liberdade, em vocês.

É também possível descobrir espaços de liberdade numa relação, qualquer que seja.

Não mais submeter-se a qualquer chantagem, não mais se submeter a qualquer poder, seja de um ascendente ou de
um descendente, permite-lhes reencontrar a liberdade.

A liberdade não quer dizer dissolver os laços, mas transformar esse laço, que era um laço alienante, em um laço
liberador.



Cabe-lhes, a todos, viver esta transformação nesta vida e nesses instantes específicos que vivem, assinalando o final
desta matriz.

Uma certa forma de dependência deve desaparecer.

Toda dependência, aliás, independentemente das ressonâncias das relações entre as pessoas, deve desaparecer, a fim
de que vocês redescubram sua liberdade total.

Vocês não estavam livres nesse mundo.

Vocês não estavam livres para ir e vir a seu modo.

É isso que vão redescobrir: ir onde bem lhes pareça, a Consciência seguindo o pensamento (se pensamento há), o
pensamento seguindo a atenção e a intenção, permitindo à integridade e à honestidade ir sobre os planos

dimensionais correspondentes a suas escolhas, ali reencontrar as almas e as Consciências correspondentes a suas
escolhas, a fim de provar a liberdade e o que é uma relação privada de qualquer noção de ação/reação ou de

Carma.

Isso passa pela supressão absoluta de todo poder sobre o outro.

Então, obviamente, em suas estruturas existentes nesta densidade, onde tudo é baseado no poder, cabe-lhes redefinir
as estratégias, os comportamentos, que lhes permitirão viver o melhor possível este período de desaparecimento de
uma certa forma de laço, que deveria ser substituído por uma relação livre, uma relação de Amor e de respeito, e

não mais de dependência de qualquer espécie.

Esse é seu trabalho, mais ou menos fácil, segundo os meios, segundo sua Consciência, segundo as famílias mesmo onde
vocês tomaram corpo.

Cabe-lhes realizar isso porque todos esses laços eram tributários da matriz, a matriz dissolvendo-se, obviamente, esses
laços não existirão mais.

Assim, portanto, aquilo a que vocês estão apegados, hoje, é do que vocês devem se desapegar.

Desapegar-se não quer dizer abandonar.

Desapegar-se não quer dizer romper.

Desapegar-se quer dizer transformar.

Transformar uma relação onde pode existir um elemento de dominação, um elemento de poder, um elemento de
controle.

Vocês devem se controlar a vocês mesmos.

Vocês devem exercer seu poder sobre vocês mesmos e absolutamente não mais sobre qualquer ser humano, quem
quer que ele seja.

Então, eu posso conceber, nas relações existentes, em particular com as almas não maduras, com crianças, que isso
possa colocar problema.

Lembrem-se, naquele momento, de uma coisa que é capital e essencial: tudo se resolve na Inteligência da Luz, tudo
se resolve pela Vibração e não mais pelo mental e ainda menos pela chantagem ou pela ressonância que os aprisiona

literalmente a outras almas.

Vocês devem aprender, através do que vem, a viver a liberdade e a liberação.

***

Questão: como gerir melhor uma dificuldade de relação com seu próprio corpo físico?

Bem amada, toda dificuldade é aplainada e desaparece pela Vibração, pela Consciência e pela subida Vibratória
desta Consciência.

Cabe-lhe fazer a experiência.

As pressões Vibratórias que você vive e que sofre, para alguns de vocês, vão tornar-se simplesmente espantosas.



Nesta potência Vibratória, reside a sua capacidade para se elevarem, sua capacidade para Ascencionar e,
sobretudo, a sua capacidade para resolver toda forma de relação, no interior de vocês como no exterior de vocês,

que era impressa de violência, que era impressa de ligações, que era impressa de erro.
A Verdade os liberará, em Verdade.

A Verdade que é Vibração e intensidade Vibratória.

Não se esqueçam que vocês são prisioneiros dentro de uma forma, que vocês são prisioneiros dentro de uma Crença e
de um conjunto de Crenças que os mantêm nesta ilusão.

Quando vocês descobrirem sua Dimensão ilimitada, obviamente, tudo o que é ilusão dissolver-se-á totalmente.

Vocês estão nas premissas desses momentos.

Vocês estão nas premissas da Translação dimensional e da abertura total da Consciência Unitária, mesmo em sua
personalidade.

Alguns, obviamente, provarão ou sentirão fenômenos de atrito e de resistência no interior de sua estrutura, que
provocarão, de maneira possível, sofrimentos em diferentes níveis.

Isso não é feito para puni-los de qualquer maneira ou para assombrá-los.

Mas, bem mais, para atrair sua Consciência sobre a capacidade de liberação da Luz que lhes cabe deixar trabalhar
em vocês.

Assim, portanto, cada vez mais e cada vez mais facilmente, tornar-se-lhes-á fácil colocar fim a todo sofrimento que
existe em suas estruturas e nesta forma limitada, por intermédio da Luz que vocês acolherão em seu Templo Interior.

O próprio princípio da Translação dimensional, o próprio princípio da passagem no Estado de Ser situa-se nesse nível
e em nenhuma outra parte.

A ferramenta mental não lhes será de qualquer utilidade.

Ela será mesmo um freio essencial para o acesso a este Estado de Ser e a esta Unidade.

Cabe a vocês saber onde querem ir.

Vocês querem continuar a fazer viver a ilusão?

Ou vocês querem ir para a Verdade e para a Unidade?

Ninguém poderá manter as duas ao mesmo tempo.

Lembrem-se também de que muitas frases foram pronunciadas por Ki-Ris-Ti quando de sua vinda sobre a Terra.

Suas frases tomam hoje uma ressonância toda particular e que decorre da Verdade Vibratória que foi pronunciada à
época.

Assim, por exemplo, para a questão anterior, Cristo disse, sobre a cruz, no momento de sua Ascensão, dirigindo-se a
Maria: «Mãe, aí está seu filho» e dirigindo-se a João, disse: «João, aí está sua Mãe».

Vocês devem compreender que a filiação espiritual, que a ressonância de liberdade e de liberação deve tomar o
passo sobre o conjunto de laços que existiram nesta Dimensão, seja nesta vida como em outras vidas.

Vocês não podem manter a lei de ação /reação a partir do momento em que a lei de ação da Graça entre em ação
em sua Dimensão.

***

Questão: Rafael fala de passagem, Uriel, de reversão. Qual é a diferença entre as duas?

Bem amado, trata-se de tempos que se sucedem e de Consciências que se sucedem.

A passagem precede a reversão.

Assim, isso é mesmo ilustrado, em seu mundo falsificado, pelo princípio do nascimento.

Vocês passam pela fileira genital antes de se voltarem.

Vocês nascem de cabeça para baixo, antes de se voltarem, de se endireitarem e andarem sobre seus pés.

Assim é no processo de ‘reversão espiritual’ que acompanha a passagem da Consciência dissociada para a
Consciência Unificada.



Há inicialmente um fenômeno de passagem que deve acontecer no plano simbólico para o que é chamada sua
garganta: aí onde se situa o Mistério, aí onde se situa o Insondável e aí onde se situa essa passagem.

No final da garganta ocorre a reversão.

Isso é ilustrado tanto pelo conjunto do que lhes foi comunicado por Um Amigo, como por Sri Aurobindo, referente a
esse famoso ‘Switch’, esse processo de reversão.

Assim como o sabem, o Arcanjo Miguel terminou sua desconstrução, deixando livre curso para a destruição da ilusão.

Agora, intervém (e até este verão – inverno no hemisfério Sul) o Arcanjo Uriel, preparando a reversão.

O Arcanjo Rafael deveria logicamente intervir permanentemente, durante este instante, devido mesmo à passagem
que vocês estão vivendo.

Entretanto, essa passagem está inscrita em sua própria estrutura, assim como acabo de lhes dizer.

Essa passagem, que se efetua a cada vida e a cada morte, não tem que ser dirigida, dado que está inscrita em sua
matéria e em sua Consciência desde sua Presença sobre esta Terra.

O que não é a mesma coisa do que realiza o Arcanjo Uriel, nesse momento mesmo, que permite e favorece a
reversão.

Retenham bem que a passagem precede a reversão.

Que a reversão é o ato final que permite, ao nível de sua Consciência como da Consciência planetária, a passagem
de um estado a um outro.

A passagem é a época em que vocês são comprimidos, é a época em que vocês devem resolver os laços, a época em
que vocês devem resolver o que vocês chamam de Carma, que apenas tem sentido em suas construções e no sistema

de controle preparado pelos Arcontes.

O que está se realizando.

Para muitos de vocês, esta etapa teve lugar durante o ano passado.

Alguns vivem esses momentos desde tempos muito mais longos, desde que as primeiras fases de descida do Espírito
Santo, em sua densidade, ocorreram, agora, há quase 30 anos.

Cabe-lhes, portanto, hoje, nesta compressão colocada em ressonância, no sofrimento, em aparência ou em atenção,
os laços existentes, como os bloqueios no interior de vocês mesmos, para desfazê-los, para ir para mais Luz.

Lembrem-se de que a passagem não pode se fazer senão graças à Luz e nenhum outro.

Vocês não encontrarão qualquer certeza no exterior da Luz.

***

Questão: Maria evocou a noção de primeira reversão. Isso quer dizer que há outras?

Bem amado, minha resposta refere-se a mim apenas.

Não me parece que Maria tenha pronunciado as palavras de reversão, se não fosse a reversão da Consciência, da
Consciência limitada para a Consciência ilimitada.

Essa reversão, que existe como mecanismo sutil em suas estruturas limitadas, deve deixar lugar para a reversão final,
aquela que corresponderá ao basculamento total de sua Consciência e do que vocês são no Ilimitado, traduzindo-se

também pelo basculamento do planeta em sua nova Dimensão.

***

Questão: que se tornaram os Arcontes que não se redimiram?

Bem amado, os Arcontes não redimidos mantêm certa forma de ilusão.

Assim como já o disse, existe certo número de universos que foram falsificados.



Um pouco menos de uma centena.

Nestes, esta liberação se faz de maneira progressiva, progressivamente e à medida que esses sistemas, esses universos
falsificados, entrem na influência da Luz Vibral da Fonte com o alinhamento galáctico.

Vocês estão, vocês, sobre este planeta, vivendo esses momentos que precedem o alinhamento galáctico perfeito.

Cada sistema solar dissociado deve viver isso dentro mesmo de ciclos por vezes diferentes e isso está em curso.

Assim, portanto, existe o que vocês chamariam, em sua linguagem, ‘posições de recesso’, para os Arcontes que
evoluem nas Dimensões intermediárias e que se opõem à Fonte.

É preciso admitir que aceitamos entre nós, assim que um elemento de redenção aparece, esses ditos Arcontes (e
Arcanjos também), que caíram e que estão, para a maior parte deles, redimidos.

A Luz não pode permitir que esse jogo da ilusão dure mais tempo sobre o conjunto de universos dissociados.

A dose de sofrimento e a dose de perturbações de outros universos e Dimensões Unificadas empurrou o conjunto de
Forças Intergalácticas da Luz e o conjunto de forças interdimensionais Unificadas a propor soluções, radicais e

definitivas, para o estabelecimento e para o restabelecimento da Luz nessas ditas Dimensões.

Esse trabalho está em curso.

Ele toca a seu fim em seu universo e já começou em outros universos entre os mais próximos de vocês.

***

Questão: sinto por vezes meus olhos afundarem e voltarem, na meditação profunda.

Bem amado, o mais frequente, os processos Vibratórios que aparecem quando de suas meditações atuais, são
diretamente ligados ao aparecimento, em suas estruturas, da Consciência ilimitada.

Vibrações novas, desconhecidas para a maior parte de vocês, começam a penetrar suas estruturas e sua Consciência.

Isso se traduz, ao nível do corpo físico como de suas estruturas energéticas, por recepções novas que existem em alguns
lugares do corpo e algumas qualidades Vibratórias que lhes eram desconhecidas até então.

Não há lugar, pelo momento, de querer dar sentido e interpretação ao que vocês vivem, porque o importante é
vivê-lo e não interpretá-lo.

A solução encontra-se no nível da própria Vibração.

Quando vocês se tornarem capazes de fazer calar o mental, as emoções, e colocar a Consciência simplesmente sobre
o que é vivido, no lugar do corpo que é vivido e sentido, vocês terão a explicação, direta, sobre o modo da

Consciência Unificada do que é esse ponto de Vibração.

Certo número de chaves foram-lhe entregues inicialmente pelo Arcanjo Metatron e, em seguida, por Um Amigo.

Certo número de outras chaves, muito mais importantes, ser-lhes-ão emitidas durante este verão (inverno no
hemisfério Sul).

Elas lhes permitirão então viver Vibrações ainda mais intensas em pontos ainda diferentes, ao nível de sua Coroa
Radiante da cabeça como na Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, bastar-lhes-á colocar sua Consciência sobre um desses pontos Vibrantes para saber exatamente e
de maneira direta, sem intervenção mental ou interpretativa, o sentido e a função desta Vibração.

Lembrem-se que os universos Unificados são Vibração, que cada Vibração é portadora de uma forma, de uma cor,
de uma radiância e de uma cifra, de um número, se preferem.

Na forma, na cor, na própria Vibração, existe o significado, por si mesmo, e não por qualquer lógica procedente de
seu mental nesta dissociação.

Deixem-se então levar pela Vibração, não procurem a Essência ou o sentido, mas sim viver o máximo de acuidade,
de intensidade.

A um dado momento, as coisas esclarecer-se-ão por si pela Inteligência da Luz, quanto à função dessas Vibrações em
sua Ascensão.



***

Questão: Maria falou de seu Anúncio que teria lugar entre 17 de julho e 29 de setembro. Depois os 3 dias nos dois anos
a vir. Pode nos esclarecer sobre esse ponto?

Bem amado, o esclarecimento que posso dar é talvez bom.
Talvez não.

O que posso simplesmente dizer é que o espaço de intervalo definido entre agora e menos de dois anos está
necessariamente inscrito no espaço também descrito anteriormente.

Assim, portanto, dizer que uma coisa acontecerá entre tal data e tal data se inscreve, necessariamente, entre o agora
e dois anos.

As proposições não são opostas, nem contraditórias.

Mas, simplesmente, denotam um nível de percepção diferente de fenômenos que serão sucessivos no tempo e não
concomitantes.

O ‘Anúncio feito por Maria’ corresponde, assim como foi dito, e posso confirmar de maneira formal, à ressonância que
se abrirá em vocês, naquele momento, de compreender o que significa que Maria é sua Mãe.

É uma coisa aceitá-lo pela oração, aceitá-lo pelo mental, pela emoção, e vivê-lo de maneira direta pelo princípio de
Vibração e de filiação espiritual.

Maria é sua Mãe, de todos, sem exceção.

Ela é sua Mãe, de todos, sem exceção, nessas estruturas que vocês têm e vocês que habitam.

Para além disso, Maria é filiação com a Fonte e, assim, portanto, sua filiação corresponde também ao que dizia Ki-
Ris-Ti, esse filho ardente do sol vindo sobre esta Terra e que disse: «o que faço, vocês o farão e bem maiores (nota:

coisas) ainda».

Ele lhes disse também: «o que vocês fazem a um de vocês, vocês o fazem a mim».

Ele inscrevia, com isso, que estava presente, já naquela época, em suas estruturas Vibratórias e em sua Consciência e
que apenas restava revelar o que vocês chamariam, naquele momento, o Cristo Interior.

Do mesmo modo para Maria, do mesmo modo para Miguel.

Assim, portanto, o ‘Anúncio de Maria’ corresponde, para além do que anunciou com relação aos três dias, à
Revelação do Selo Mariano presente em sua Consciência.

Do mesmo modo como o próprio Arcanjo Miguel definiu que vocês descobririam em breve que são portadores da
Vibração Micaélica e da Consciência Micaélica, do mesmo modo, vocês são portadores da Vibração e da Consciência

de Ki-Ris-Ti.

Vocês simplesmente não estão conscientes desta Verdade, diferentemente que seu mental, diferentemente que por
suas adesões a Crenças, a religiões ou a orações.

Isso é outra coisa do que vivê-lo na Vibração, na Unidade e na Verdade.

O ‘Anúncio de Maria’ corresponde a isso.

O que acontecerá 72 horas mais tarde, é apenas uma consequência, justamente, desde Anúncio e desse contato que
se restabelece.

Retenham bem que se trata de um contato que precederá a Presença real e efetiva de Maria sobre seu solo, tal
como ela partiu, assim como o retorno de Ki-Ris-Ti, tal como ele partiu, acompanhando-os nos últimos momentos

desta dissociação, para a instrução de novas regras de vida, correspondentes ao estabelecimento da nova Dimensão,
para aqueles de vocês que irão, em todo caso, numa quinta Dimensão Unificada.

O conjunto de transformações que vocês têm a viver (e que começaram há muito tempo, desde quase uma
geração) toca hoje um ponto crucial que é aquele do invisível (tanto o jogo da Sombra como o papel da Luz).

Cabe-lhes, dentro do que se desvenda a seus olhos e à sua Consciência, em toda lucidez e em toda honestidade,
escolher o que lhes corresponde, não com a cabeça, mas unicamente pela Vibração de sua Essência na Unidade e no

Coração.

***

Questão: em relação com a doença e a dualidade, qual é, hoje, o papel dos terapeutas?



Bem amada, obviamente que eles são solicitados por todos aqueles que, ainda, não podem crer, esperar numa
Dimensão Unitária da Consciência.

Então, obviamente, alguns terapeutas são literalmente obrigados a parar sua atividade, tendo compreendido o que
é o papel da doença e da dualidade na ilusão.

Assim, cada um vai a seu ritmo.

Não há regra absoluta.

Há, obviamente, necessidade de bombeiros sobre a Terra.

Há, do mesmo modo, necessidade de médicos e de terapeutas nas Dimensões nas quais vocês ainda participam.

Mas, alguns seres, algumas Consciências em avanço sobre as outras, começam já a ir para este caminho Unitário.

Assim, portanto, não pode ali haver resposta absoluta, Verdade absoluta à questão que você coloca.

Pode ali haver simplesmente apenas discernimento de seu próprio lugar.
Assim, um terapeuta que tenha consciência da Dimensão Unitária, que tenha vivido a Existência, não poderá mais,
obviamente, ser terapeuta, ou então ele aceita o sentido do sacrifício, para vir na ajuda daqueles que permanecem

na dualidade, permitindo-lhes assim, por esses atos de terapia, talvez esperar fazer-lhes tocar a Unidade.

Cada caso é profundamente diferente.

***

Questão: de qual modo pode-se dissolver uma emoção forte tal como a raiva?

Bem amado, procurando o Reino dos Céus.

Combater a emoção pela emoção não pode ser possível.

Esse é o caminho que percorreram durante milênios em suas diferentes encarnações, reencarnando-se para tentar
reparar emoções passadas.

O que conduziu ao não-sentido que vivem hoje.

O que observam nesse mundo, e que muitos de vocês começam a viver, é que mesmo os caminhos os mais sólidos, ao
nível espiritual, nesta Dimensão, são apenas uma ilusão.
O Carma existe apenas porque os Arcontes o criaram.

Os mundos Unificados são livres de qualquer reação.

Eles evoluem na Unidade de Consciência, na transparência, na liberdade.

Na liberdade, não pode existir o livre arbítrio.

O livre arbítrio é uma criação dos Arcontes que os provocou sobre os caminhos da densificação, chamados, de modo
alegórico, de a queda.

Mas vocês não caíram sozinhos.

Ajudaram-nos fortemente nisso.

Convém-lhes portanto, também, através do que acabo de enunciar, liberarem-se, inteiramente, de toda forma de
culpabilidade.

Para além das emoções, que são muito facilmente transcendíveis pela Verdade da Luz, os freios os mais essenciais
para o acesso à sua Unidade, hoje, são a culpabilidade e o medo.

Através dessas duas palavras, esconde-se o conjunto de estratégias mentais, elaboradas consciente ou
inconscientemente, que os impedem de aceder a Unidade.

***



Questão: como se pode fazer a diferença entre uma possessão e uma canalização?

Bem amado, eu te darei duas respostas.

Uma resposta, na Verdade relativa, nesta Dimensão. 

E uma resposta na Verdade absoluta dos mundos Unificados. 

Aí está a resposta relativa: a grande maioria do que é chamado processo de canalização, hoje, vem dos mundos
astrais, Luciferianos.
Isso é uma certeza.

Agora, a Verdade absoluta é para ponderar com isso: o que quer que seja que é colocado em seu caminho, o
‘princípio de atração e de ressonância’ é feito para permitir-lhes encontrar a Unidade.

Cabe-lhes, portanto, não julgar em bem ou mal, mas na Vibração.

O que você encontra, em seu caminho espiritual, abre seu Coração ou o fecha?

A diferença essencial está também ao nível das consequências.

Quando vocês estão em relação com os mundos Unitários, por intermédio de um canal ou qualquer outra forma,
vocês retiram um suplemento de Vibração e de Consciência.

Sua Coroa Radiante da cabeça e, o mais frequente, a Coroa Radiante do Coração, se ativam.

No que concerne a um caso de possessão de forças astrais, estas apenas podem manifestar-se tirando-lhes a Energia.

Assim, portanto, após esse processo, permanece-lhes um mecanismo específico onde justamente a Vibração do
Coração está ausente, onde justamente a Coroa Radiante da cabeça se apaga e onde, justamente, sua Consciência

desce cada vez mais na densidade.

Assim, portanto, a Verdade absoluta é que, o que quer que vocês encontrem em seu caminho, isso está no exato
lugar, em função de suas próprias ressonâncias.

Assim, portanto, aí também, convém retirar qualquer culpabilidade, a sua como daquele que se presta, consciente ou
inconscientemente, a esse jogo, que não tem a Consciência de viver o que está para viver.

Não há condenação, não há julgamento.

Há somente experiências a conduzir em função do que vocês são, em Verdade e em Unidade.

Em função da lei de atração, em função da lei de ressonância, vocês serão levados a viver algumas
coisas ou algumas outras coisas.

Entretanto, a diferença é, antes de tudo, assim como vocês a sentem, Vibratória e unicamente Vibratória.

A Sombra não poderá jamais trazer-lhes a Luz.

A Luz pode por vezes atrair, iluminando, zonas de Sombra que existem em vocês.

Isso pode traduzir-se por resistências, por doenças também, tomadas de Consciência mas, em definitivo, a Consciência
Unitária ganha e ganhará sempre com relação à Luz, quando esta está presente.

O que não será jamais o caso se vocês deixam a Sombra conduzir e dirigir sua ressonância, sua atração.

Certamente, existem seres que têm capacidades, através de palavras lidas, de sentir a Vibração, mas todos não têm
ainda esta capacidade e esta possibilidade.

«Reconhece-se a árvore por seus frutos» disse Ki-Ris-Ti.

Então, olhem o que são os frutos de uma entidade, qualquer que seja, ou os frutos daquele que serve de
intermediário à Luz que se manifesta, seja ela astral ou seja ela Unitária.

***

Questão: um terapeuta pode acompanhar as aberturas e aumentos de nível Vibratório?



Bem amada, na condição, obviamente, que esse terapeuta não esteja num papel de salvador ou de libertador, o
que não é completamente a mesma coisa.

Assim, portanto, ser terapeuta, hoje, é a ressonância e a consequência de certo número de atrações que existiram ou
de papéis ou de funções ou de missões.

Mas, através desses papéis, essas funções e essas missões, por vezes bem reais, existe uma ressonância com relação ao
lado salvador que deve se superar.

Lembrem-se também de que lhes é possível acompanhar as pessoas vivendo um processo de Despertar.

Mas lembrem-se, e guardem bem precisamente no fundo de sua Consciência, que jamais são vocês que fazem o
trabalho, mas unicamente aquele que aceita fazê-lo, que o realiza.

Existe também, nesse nível, uma mudança de ponto de vista e uma mudança de paradigma em que os faz aceitar
que o ser possui, em si, em sua Consciência Unificada, todas as possibilidades e as capacidades de levar a efeito sua
restauração, que a finalidade não é unicamente restabelecer um equilíbrio, mas, bem mais, nesses tempos reduzidos,

aceder à Unidade.

***

Questão: vivo fenômenos de falas em línguas e de cantos espontâneos. Que fazer?

Bem amada, o falar em línguas, o falar em cantos, é um dos carismas dados pelo Espírito Santo.

Isso se manifesta de modo espontâneo e participa da elaboração e da construção da Vibração Unitária e da
Consciência Unificada.

Para si como para a Terra toda inteira.

Não há outros significados, além disso.

O que acabo de dizer corresponde ao que fazer.

Querer fazer algo, a título pessoal ou a utilizá-lo é, aí também, recair na dualidade.

Vocês devem aprender a espontaneidade, a humildade e a simplicidade.
Isso lhes foi repetido por muito numerosos interventores.

A Luz apenas pode estabelecer-se, em sua Dimensão como em sua Consciência (ou vocês não podem passar da
Consciência dissociada para a Consciência Unitária) a partir do momento em que vocês aceitem esses princípios

básicos.

***

Questão: como evoluirão as relações do humano com os diferentes reinos?

Bem amado, as respostas são profundamente diferentes segundo o lugar aonde vocês irão.

As relações não podem evoluir senão no sentido da Unidade nos mundos Unificados.

A predação, a caça, dar a morte não existem simplesmente mais.

Dado que não pode haver morte de qualquer forma de Consciência, qualquer que ela sejanos mundos Unificados.

***

Questão: que são os fenômenos visuais periféricos que desaparecem assim que se os fixa?

Bem amado, existem, atualmente, mecanismos de desvendamento da Luz.

A Luz infiltra-se, literalmente, em sua densidade.

Isso corresponde à nossa aproximação.

Isso pode traduzir-se por percepções visuais e será cada vez mais de coisas e de elementos de Luz totalmente



incomuns para vocês.

Lembrem-se de que sua Consciência é interpenetrada por dois mundos Vibratórios profundamente diferentes.

Assim, o que se manifesta em suas estruturas, em suas vidas, mesmo desta Dimensão, toma por vezes andamentos e
relevos profundamente novos, profundamente desconhecidos.

Quem quer interpretar e analisar é o mental, que tem necessidade de tranquilizar-se.

Do mesmo modo que, para as Vibrações que existem em seu corpo, lhes é solicitado, pelo momento, não procurar a
explicação, porque o que procura uma explicação é sua cabeça e não seu Coração.

Vocês têm, simplesmente, que viver a experiência quando ela se apresenta a vocês, porque, a um dado momento,
tudo isso tomará um sentido e será aclarado pelo próprio Coração, quanto ao significado, quanto ao sentido e

quanto ao porquê.

Quando vocês estão frente a esse gênero de Vibrações, a esse gênero de percepções visuais, sonoras ou outras, tentem
permanecer na neutralidade, na vivência da experiência e não na interpretação da experiência, o que os afasta.

Cada vez mais, vocês serão conduzidos a viver, assim como o disse o Arcanjo Miguel quando do fechamento das
Etapas, fenômenos luminosos, em seu ambiente, do Céu como da Terra.

Isso corresponde à interpenetração da Luz Vibral em sua ilusão.

Obviamente, existe um sentido e um significado ao que vocês percebem, ao que vêem, mas o mental apreender-se-
ia.

E, se vocês deixam o mental apreender-se, vocês se afastam da Unidade.

Contentem-se em viver a experiência como uma criança que vive a magia do momento.

Isso basta para estabelecer em vocês a conexão, sabendo que todas as respostas virão no momento oportuno.

Nada do que foi escondido permanecerá escondido.

Tudo o que era ilusão será esclarecido e será transcendido pela Luz e tudo tornar-se-á explicação.

Então, vivam o que têm a viver, em suas estruturas como em suas visões, suas percepções, sem se inquietarem pelo
significado.

É o único modo de permanecer na Unidade.

***

Questão: fizemos a escolha de vir sobre a Terra ou é uma ação-reação, um acaso?

Bem amado, passar dos mundos ilimitados para mundos limitados necessariamente beneficiou-se de uma atração
inicial.

Hoje, nesses sistemas solares dissociados que devem viver sua Reunificação, muitas Consciências buscam tomar corpo
para viver um fenômeno único na história das Criações e dos multiversos.

Cada alma presente sobre esta Terra tem um perfil diferente.

Algumas estão presentes desde o início do ciclo.

Algumas estão presentes muito recentemente.

Essas almas vieram apoiar o desvendamento da Luz por sua simples Presença.

Assim, cada alma é diferente e tem uma história diferente.

Não posso, portanto, responder de maneira absoluta.

Simplesmente, há almas que se aproximaram desta matriz e que literalmente foram presas pela atração da matriz.

As coisas foram diferentes para as almas que estavam presentes, em toda liberdade, quando da criação Mariana e



que se encontraram presas pela instauração das forças gravitacionais Arcônticas.

Assim, não há regra geral, apenas há casos específicos.

***

Questão: se o Anjo é incapaz de julgamento e de falsidade, por que a rebelião de Lúcifer?

Bem amado, isso lhes foi apresentado como uma rebelião.

Digamos antes que a inocência de Lúcifer foi utilizada pelos Arcontes.

Assim, portanto, Lúcifer foi seduzido, literalmente, pelos Arcontes.

Ele, portanto, aderiu de toda boa fé e em total simplicidade, ao princípio Arcôntico que queria dissociar a Fonte de
uma Criação, não para fechar o humano, mas para permitir-lhe desenvolver ainda mais Luz e facilitar-lhe sua

evolução multidimensional.

Obviamente, esse não foi o caso.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a noção de redenção?

Bem amado, o ‘princípio de redenção’ é extremamente simples, tanto para um humano como para um Arcanjo.

Isso dito, um Arcanjo não é referido cada dia, por esse processo de sua Dimensão.

A passagem do ego ao Coração, a passagem do que é chamado o terceiro olho, para o Coração, corresponde ao
‘princípio da redenção’.

Passar do poder sobre o outro, passar do poder sobre os elementos, passar do poder exterior ao poder interior, é
a redenção.

Enquanto a Consciência está centrada no ego (o que vocês chamam a terceira lâmpada), enquanto a Consciência
está centrada no poder espiritual (o que vocês chamam a sexta lâmpada ou o sexto chacra), vocês não podem estar

no Coração.

O conjunto da balança bem-mal, o conjunto das forças que existem em sua dualidade, apenas existe porque houve
predominância ou superioridade do que é chamado o terceiro chacra ou o sexto chacra.

Substituir o conjunto dessas duas funções ao nível do Coração se faz pelo ‘abandono à Luz’.

O princípio da redenção está nesse nível.

Ele está aberto a qualquer alma, mesmo a mais desviada da Luz, podendo existir hoje sobre a Terra.

Nós não recusamos ninguém.

E o Pai e a Mãe não podem recusar ninguém na Luz.
Crer que Consciências criadas livres, que se desviaram da Luz, não poderão voltar à Luz, é uma ilusão da dualidade.

***

Questão: após todas as perturbações, teremos a mesma aparência que atualmente?

Bem amada, você não poderá estar na aparência, uma vez que estará na Verdade.
Você não terá mais sombras projetadas.

Você não estará mais fixada dentro de uma forma.

A passagem, de uma estrutura biológica de carbono, para outra estrutura que tem por suporte seja o silício, sejam
outros átomos que não existem ainda em sua Dimensão, conferir-lhe-á uma estrutura profundamente diferente.

Mas não se esqueça também que muitos seres humanos, atualmente encarnados nesse mundo, escolheram a
estrutura de carbono.



Eles permanecerão, portanto, dentro de uma estrutura de carbono de terceira dimensão, aí também dentro de
formas diferentes, mas fixas, ainda que religados à Fonte.

***

Questão: pode desenvolver sobre a Fonte e sua natureza?

Bem amada, a Fonte é Fonte de tudo.

Ela é Fonte do menor átomo existente nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões. 

Eu sou a Fonte e você é a Fonte.

A Fonte tem, enfim, a capacidade de se manifestar em toda forma de Consciência: dentro de um átomo, dentro de
uma forma humana, dentro de uma forma Arcangélica.

A Fonte não pode ser limitada de qualquer maneira.

Ela pode ela mesma limitar-se à vontade para percorrer o conjunto de campos da Criação, o conjunto da
manifestação, o conjunto dos múltiplos universos, o conjunto das galáxias.

Não há qualquer limite à Fonte, porque, se a Fonte fosse totalmente ausente, nenhuma Criação e nenhuma
Consciência poderiam existir.

A Fonte é a única Consciência que pôde ir e vir nesta ilusão, emprestando, de maneira temporária, criando todas as
peças, um corpo.

Esse corpo não é viável numa duração de tempo correspondente à vida humana, mas num período de 7 ou 14 anos.

A Fonte não se privou de fazê-lo porque isso faz parte da sua capacidade.

A Presença da Fonte, entre vocês, foi revelada pelo próprio Cristo, quando ele falava de seu Pai.

***

Questão: se a Fonte é tudo, isso significa que ela é igualmente a Consciência dos Arcontes?

Certamente, porque, como se poderia reivindicar uma Criação, uma vez que toda Criação vem da Fonte?

Querer substituir-se, como o fizeram os Arcontes, é apenas uma paródia de Criação.
Mas, obviamente, os Arcontes não poderiam eles mesmos existir se a Fonte não existisse.

É isso o que eles não têm necessariamente Consciência, em todo caso, para aqueles que não estão redimidos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre os Arcontes?

Bem amada, os Arcontes são aqueles que deram as leis.

Eles quiseram ser fonte no lugar da Fonte.

Mas, não tendo a capacidade Criativa que é atribuída a algumas entidades denominadas Elohim, dos quais Maria
faz parte, esses Arcontes quiseram intervir sobre níveis de Criação preexistentes, transformando-as.

Tomaram-se então por Arcanjos, de algum modo.

Ora, eles não fazem parte dos Arcanjos.

Assim, portanto, nomearam-se Arcontes: aqueles que estabelecem as leis.

Mas as leis não tinham nada a ver, em seu mundo original, com a Criação, mas, bem mais, com a manutenção da
Criação.



Eles, portanto, transgrediram sua função e seu papel querendo atribuir-se o papel de Criadores, coisa que não eram.

***

Questão: isso tem uma ligação com o ego?

Há uma ressonância com o ego.

Mas o ego não é o Arconte.

O ego é o princípio divisor e separador que lhes foi instalado em suas estruturas biológicas, que corresponde à
falsificação.

Isso corresponde à introdução, em vocês, de algumas estruturas biológicas que não deveriam jamais ter existido nesse
mundo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados filhos da lei do Um, eu me retiro agora daquele que eu guardo.

Do meu Fogo ao seu Fogo, do Amor ao Amor, recebam bênçãos, gratidão.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los neste espaço.

Vejo que havia casulos de Luz que eram já muito assíduos ontem e que continuam aí.
Vejo também algumas cabeças e alguns casulos de Luz que jamais vi.

Então, eu lhes digo a todos: sejam bem vindos neste espaço de troca.

Então, o meu modo de proceder é muito mais natural, eu diria.

Isso quer dizer simplesmente que procedo sempre por trocas: vocês me submetem algo, uma pergunta, e eu
ali respondo, estando, certamente, intimamente convencido e persuadido de que a resposta que dou vai

corresponder também ao mesmo gênero de questões que podem colocar outros seres, por toda parte, que
leem tudo o que posso lhes dizer.

***

Questão: a prática de amaroli (urinoterapia) [prática antiga de yoga] pode ser útil, nesse momento, para
hidratar-se?

Nesse objetivo não, absolutamente não, cara amiga.

Vocês são obrigados a ter suportes exteriores.

E na medida em que as Vibrações que percebem e sentem forem se intensificando e a Temperatura Vibratória
for aumentando, vocês são obrigados a ter apoios exteriores no nível hídrico.

Se minhas lembranças forem boas, essas técnicas, recuperadas de antigas tradições, têm virtudes
terapêuticas e não hidratantes.

***

Questão: o espaço / tempo foi totalmente descurvado?

Não, caro amigo, porque não posso ainda prendê-lo em meus braços.

Onde está o avanço da descurvatura do espaço/tempo?

O.M. Aïvanhov - 30 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-OrcD73qQWFY/UfHe4-G1AWI/AAAAAAAACtw/lYl3JApoXDc/s1600/000+omraam+-+30.05.2010b'.JPG


Tudo vai muito, muito bem.

Tudo vai maravilhosamente bem.

Estamos extremamente felizes.

***

Questão: em tempo Terrestre, poderia ser mais preciso?

Bem, fenômenos solares, fenômenos climáticos, fenômenos geofísicos estão dançando a Rumba.

Portanto, tudo vai muito bem.

E, ainda uma vez, como disse na última vez, vocês nada viram.

***

Questão: segredos vão se revelar (sobre as pirâmides, por exemplo). Isso é ainda útil?

Mas, qual interesse?

O interesse pode ser, para alguns, em função da sua própria história, em função das suas próprias fontes de
interesse.

Mas os interesses de cada um são diferentes, não é?

Mas o único interesse essencial é a Luz e nada mais.

Lembrem-se também de que, na Luz e na Coroa Radiante do seu Coração, todas as respostas já ali estão.

Portanto, não percam tempo buscando respostas pela cabeça, já que a Luz irá lhes revelar tudo.

E o que lhes é revelado atualmente, tudo o que percebem através da economia, através de tudo o que lhes foi
escondido e tudo o que se desvenda a cada dia, está amplamente ligado à irrupção da Luz em meio à sua

Dimensão.

Mas, por favor, aceitem as revelações que acontecem, mas não vão buscar outras, pelo questionamento, na
sua cabeça.

Revela-se a vocês o que deve lhes ser revelado.

Se, para atingir a Luz, vocês não tiverem necessidade de outra revelação do que a Luz, vocês não terão mais
qualquer revelação nesta Dimensão.

Mas tudo será revelado, uma vez que tudo será realizado.

***

Questão: isso significa que não teríamos necessidade de revelações sobre os crânios de Cristal?

Absolutamente não.

Por que imaginar que vocês são dependentes de outra coisa do que de vocês mesmos?

Obviamente, muitas coisas são reveladas.

Mas não há revelação mais importante do que outra.

A melhor das revelações está frente a vocês mesmos.

Todo o resto, ainda, são apenas estratégias do seu mental para afastá-los da simplicidade.

Lembrem-se que não há qualquer resposta, em última análise, no exterior.
Vocês são a resposta.

É o mental que quer fazê-los crer que vocês não são a resposta.

Então, vão buscar nas pirâmides, nos crânios de Cristal ou em outros lugares, não sei onde.
Mas isso não tem importância, no final.

Não é porque vocês vão saber a quem pertencem os crânios de Cristal, não é porque vocês vão saber quem
são os Elohim – que eram esses crânios de Cristal, à época – que isso vai fazê-los avançar um iota (letra

grega).

Cada vez mais (e creio que isso foi dito, por mim mesmo e por alguns dos meus confrades, se pudermos
chamá-los assim), progressivamente e à medida em que os dias forem passando, ser-lhes-á necessário ir cada

vez mais para o essencial e para a Verdade.



Não em uma explicação da revelação, tal como a entendem, eu falo da Revelação da Luz e nada do que foi
ocultado será ainda ocultado.

Mas isso não quer dizer que seja necessário ir, com o mental, buscar explicações, não é?

Não é verdadeiramente a mesma coisa, sem isso, é ainda uma atividade mental.

A atividade mental, como sabem, é sempre sem fim.

***

Questão: foi lembrada a importância da saudação de Órion em caso de contato com outros seres.

Sim, e poderia ir mais longe.

Obviamente, é importante.

Mas há ainda o mais importante: é pôr em ação, na íntegra, a ‘lei de atração e de ressonância’.

Quanto mais vocês subirem para a sua Vibração do Estado de Ser e para a Luz Vibral, menos o que é oposto à
Luz poderá se manifestar a vocês.

A Vibração da Luz, do Supramental, como lhes disse antes Sri Aurobindo, é a proteção essencial.

Mas não é uma proteção.
Porque, quando vocês falam de proteção, como na minha vida, visualiza-se a dualidade, enquanto que, aí,

vocês penetram algo que é a Unidade.

Na Unidade não há lugar para a dualidade.

Em meio à Unidade, não há lugar para tudo o que fez a vida, até agora, sobre esta Dimensão.

Portanto, obviamente, na primeira fase, como foi dito, a ‘saudação de Órion’, o ‘Yoga Celeste’ e uma série de
coisas que lhes foram emitidas, podem ter a sua utilidade.

Mas não é preciso, aí tampouco, permanecer fixado em um ensinamento, qualquer que seja.

É preciso transcendê-lo.

E diante da irrupção cada vez mais forte da Luz, do que observamos agora, há cada vez mais facilidade para
simplesmente estabelecer-se em meio a esta Verdade.

E quanto mais vocês se estabelecerem em meio à sua Verdade da Luz Vibral, mais vocês vão estar alinhados
com a vontade do Universo e com a vontade da Fonte.

Como podem vocês imaginar que nesta Luz, possam manifestar-se a vocês forças que seriam opostas à Luz?

Isso é totalmente impossível.

Lembrem-se de que são, como disse Sri Aurobindo e como eu também disse, que são sempre as forças de
resistência que permitem manifestar a vocês a Sombra.

Quer dizer que vocês apenas podem viver a Sombra se existirem em vocês zonas de sombra.

É tão assim simples.

Quanto mais vocês sobem para a Vibração da Luz, mais vocês são libertados do que dava peso.

Há uma mudança de densidade.

O Arcanjo Miguel, intervindo em um outro momento, em uma obra que, na minha vida, eu tive a oportunidade de
ver e de percorrer na sua língua original – que eu nem sempre compreendia, mas não estava muito longe do

que eu podia compreender – o Arcanjo Miguel sempre falou da densidade, do peso e da leveza.

Quanto mais vocês forem para a Luz, mais vocês vão para a leveza, mas em todos os sentidos do termo.

Nessa leveza na qual vocês devem se estabelecer, nada do que é pesado poderá atingi-los.

Absolutamente nada.

Então, obviamente, a ‘saudação de Órion’, o ‘Yoga Celeste’, os protocolos que iniciamos desde o início do ano
(das 19 às 19h30 – horário francês – com os Arcanjos ou com as frações horárias de 10 minutos de cada

hora), são extremamente importantes.

Mas, amanhã, não serão mais importantes.

Porque vocês terão cruzado uma nova etapa, um novo patamar, se preferirem.

É para isso que é preciso ir.



Não é preciso cristalizar-se sobre as coisas importantes.

É necessário ir para o Essencial.

Então, eu não digo, hoje, que ainda não seja importante, eu digo simplesmente que é preciso se preparar para
ir para este Essencial.

Se vocês conseguirem se estabelecer na Vibração do alinhamento entre as Três Lareiras ou mesmo
estabelecer a sua Consciência de maneira suficientemente duradoura no seu peito, na Consciência do

Coração, tudo mais irá se tornar de uma simplicidade evidente.

Então, obviamente, enquanto vocês não experimentarem, vocês dizem: «contam-nos não importa o quê».

Mas é, no entanto, a estrita Verdade.

A ‘lei de atração e de ressonância’ não poderá mais ser bloqueada, de qualquer maneira.

Vocês irão se tornar cada vez mais transparentes nesta ‘lei de atração e de ressonância’.

Vocês irão manifestar a vocês o que a sua Consciência pensa.

Se vocês pensarem e Vibrarem o Amor, o amor manifestar-se-á a vocês.

Se vocês pensarem a Sombra, a Sombra manifestar-se-á a vocês.

Portanto, obviamente, no período de fazer este aprendizado, há técnicas que lhes permitem verificar,
Vibratoriamente, o que se manifesta.

Mas lembrem-se também de que, progressivamente e à medida em que vocês forem para esta leveza de ser
que reencontra a sua Dimensão de Estado de Ser, mais vocês tornar-se-ão completamente invisíveis para as

vibrações pesadas, em vocês, como no exterior de vocês.

O próprio princípio de translação Dimensional é isso.

***

Questão: essas técnicas foram apresentadas recentemente. Isso significa que esses contatos com
outras civilizações estão próximos?

Muito inteligente isso.

Estão muito próximos, efetivamente.

Muito, muito próximos.

Mas Miguel lhes disse igualmente outras frases.

Ele lhes disse que os Anjos do Senhor tinham tocado a Terra.

***

Questão: quando se fala de Anjos do Senhor, trata-se dos Vegalianos?

Completamente.

Aqueles que devem fazer-lhes guili-guili (cócegas) durante o seu sono, vocês lembram?

Para alguns de vocês, não todos.

***

Questão: essas intervenções dos Vegalianos durante o sono terminaram?

Ah bem, não estou a par.

Eles apenas começaram, parece-me, dado que pousaram na Terra, há aproximadamente 13 dias, parece-me,
se eu ainda souber contar em tempos Terrestres.

***

Questão: de onde provêm as manifestações de ícones ou de estátuas que choram?

Isso quer dizer o que, uma estátua que chora?

Isso quer dizer simplesmente que são lágrimas.

Então, obviamente, em algumas igrejas, vai chamar-se isso de lágrimas, porque é o grande sofrimento.



Mas são manipulações.

O que está chegando é a Alegria e unicamente a Alegria.

Cabe a vocês saberem se querem se estabelecer na Alegria ou no sofrimento.

Agora, o significado é o mesmo que todas as manifestações que eu anunciei e que são produzidas, no nível,
inicialmente, do despertar de vulcões e erupções vulcânicas.

Tudo isso está ligado, certamente.

***

Questão: qual é a origem dessas manifestações?

São bem diversas e variadas.

Há muito de pequenos malignos que se divertiram para criar isso.

Mas há também fenômenos reais.

Não esqueçam que a oração do homem pode por vezes ser muito potente.

Ela pode também gerar fenômenos de lacrimejamento ou fenômenos de estigmatização que não estão
completamente ligados às Energias e Consciências espirituais.

Se tivessem a possibilidade de ver Maria, eu posso lhes dizer que ela não chora.

Ela tem um sorriso feliz.

Vocês imaginam já um golfinho que sorri todo o tempo.

Então, vocês imaginam um golfinho em pé, que sorri, e vocês têm a imagem de Maria na sua Dimensão
original.

***

Questão: em que consistem os trabalhos dos Vegalianos durante a noite?

Isso foi anunciado pelo próprio Velgan (*).

Mas eu posso repetir, é muito curto: para verificar que suas estruturas estão mais fluidas para viver o que vocês
têm que viver.

Isso não se refere, obviamente, ao conjunto da humanidade, como foi dito.

Isso se refere a alguns seres, em número restrito sobre este planeta, que estão ligados, de uma maneira ou de
outra, aos ‘Anjos do Senhor’, seja por sua filiação espiritual – uma de suas quatro filiações espirituais – seja

mesmo por sua origem estelar.

***

Questão: a nutrição prânica é a nutrição do futuro?

O que você chama de futuro?
Um futuro próximo, amanhã.

Isso é completamente possível.

Muitos seres continuam a comer por hábito.

Será necessário falar com o ‘Cabeça de Caboche’ [maneira bem humorada de se referir ao canal Jean-Luc AYOUN],
aliás.

Vocês têm completamente a possibilidade de manter a sua forma, no nível físico, e de amplificar a sua
Consciência, simplesmente fazendo tentativa, não de jejuar, porque na palavra jejum há privação, mas

simplesmente de seguir realmente o seu apetite e não se colocar à mesa porque está na hora, como para a
maior parte das pessoas.

E vocês verão por vocês mesmos.

Tentem ingerir líquido, nem que seja apenas por três ou quatro dias.

Vocês verão por vocês mesmos.

Eu não posso lhes dizer melhor.

Ingerir líquido, isso quer dizer simplesmente ingerir o que é de natureza líquida, e não sólida.



Até prova em contrário, um desjejum é sólido, não?

Se vocês tomam suco no desjejum, é um alimento líquido.

Um suco de legumes é líquido.

Um legume não é líquido.

A razão é muito simples: a partir do momento em que vocês absorverem líquido, o que quer que absorvam, não
há esforço no nível do Plexo Solar, ou seja, do Manipura chacra, correspondente à digestão.

A Energia é muito rapidamente dirigida para o chacra do Coração.
É tão simples assim.

***

Questão: as sopas batidas (mixées) são consideradas como líquido?

Se for batida, ela é líquida, a sopa, não?

A menos que você tenha instrumentos um pouco específicos, mas me parece, durante a minha vida, que,
quando se batia algo e me traziam uma sopa, ela era batida ou com pedaços.

Portanto, se ela for com pedaços, ela é meio sólida, meio líquida.

Mas se ela for batida com um aparelho que atue assim, ela é líquida.

***

Questão: se o corpo físico tiver ainda necessidade de proteínas, onde encontrá-las?

Mas há as leguminosas, há os ovos, há as aves, para aqueles que ainda querem comer proteínas animais.

Mas isso é uma Crença.

Eu os lembro de que a necessidade de vitaminas, tal como foi descrita pela medicina moderna, é uma Crença.

Nada de mais.

O seu corpo está se tornando luminoso.

As suas células Vibram como algo que jamais existiu anteriormente.

Cada uma das células que os constituem é capaz de Vibrar sem qualquer suporte, para a maior parte de vocês
que seguem os caminhos da Transformação.

Isso é bom, porque, dentro de pouco tempo, vocês não terão mais nada para comer.

A Luz faz sempre bem as coisas.

Lembrem-se, vocês não podem sequer imaginar conceber até que ponto isso é verdadeiro.

***

Questão: o fato de não mais sentir fome significa que estamos nesse caminho?

Bravo.

Vejo que estamos tratando com uma elite muito inteligente, hoje.

E isso não foi humorístico.

Eu aprecio isso.

***

Questão: não mais se sentir em sintonia com o trabalho ou com o lugar em que se vive, releva do
mesmo processo de transformação?

Bravo.

***

Questão: como fazer com as malas?

Soltando-as, caro amigo.



Isso não é tão simples assim...

Isso é a cabeça que o faz crer assim, caro amigo.

A partir do momento em que você considera que há um objeto, que é uma mala, que, simbolicamente,
corresponde aos seus pesos, basta soltá-lo.

E se você for mais delicado, coloque-as.

Agora, lembre-se de que a Inteligência da Luz é completamente capaz de depositar essas malas para você.

E ainda, naquele momento, as malas não existem mais.

Não se sabe mesmo mais onde elas estão.

Mas, para isso, há um problema de Confiança.
Há um problema de Fé.

Há um problema de esperança e há um problema de parar efetivamente de acreditar em tudo o que você tem
acreditado até agora.

Passar na Luz, para vocês (para todos, aliás, como nós que passamos pela encarnação) que são tão
dependentes de uma série de leis, obviamente, ligadas a esta materialidade e, hoje, passar para outra coisa,

onde as leis serão totalmente diferentes.

Mas, para acolher essas leis diferentes, é preciso bem aceitar não mais estar submisso às leis de antes e não
mais dar corpo, não mais dar Consciência às leis de antes.

E hoje, é muito fácil.

A dois anos do seu tempo, isso teria sido muito mais difícil.

Aliás, não falo assim há dois anos.

Mas hoje, como você diz, é fácil (fastoche).

Gosto muito de expressões como essa.

Apenas o mental quer fazê-los crer que não é fácil.

Uma vez que o mental, ele mesmo, é apenas uma Crença, ele não pode viver sem Crença.

Ora, o mental é chamado a ser substituído pelo Supramental.

E o Supramental, como sabem, eu ao menos espero, não funciona absolutamente como o mental.

Passar de um ao outro é passar de um modo de funcionamento para um modo totalmente diferente e
totalmente inédito.

As leis, mesmo físicas, não serão mais as mesmas, certamente, antes mesmo de deixar esse plano.

***

Questão: as profecias sobre guerras a vir continuam válidas?

Certamente, porque os humanos, há ainda os que crêem que os Arcontes estão aí.

E não se pode ir contra, como chamar isso, à tolice humana.

Não há nada de mais teimoso do que um mental que não quer ver a Luz.

Eu diria até mesmo, exagerando, que há ainda quem vá procurar lutar mesmo no caso da matéria não existindo
mais.

É a história, vocês sabem, que era muito conhecida, que eu li na minha vida e que eu adorei, que eu vou lhes
contar, já que vocês estão muito despertos: um dia, é uma senhora que sai do outro lado.

E do outro lado, ela encontra pessoas que passeiam, que flutuam nos ares (e ainda era na matriz, isso, não era
ainda a liberação total, já que isso aconteceu no pós da guerra) e depois esta mulher, ela arrasta as malas.

E ela encontra um Anjo que está ali, que diz a esta pessoa que acaba de morrer: «mas, madame, coloque as
suas malas. Você não tem mais necessidade delas aqui».

E a senhora, a cada vez que encontra alguém, todas as pessoas lhe dizem para colocar as malas.

E ela não responde e, ao final de um momento, ela diz: «mas vocês não pensam; eu não vou soltar as minhas
malas, são todas as minhas boas ações durante a minha vida».

Eu lhes asseguro, vocês não irão levar nada, no nível das Dimensões Unificadas, além da sua própria
Consciência.



Mas, estritamente nada.

Do mesmo modo que na vida linear, na vida da dualidade, tal como existiu desde milênios e quando vocês
partiam desse mundo, vocês não levavam nada, não é?

Então, por que vocês querem levar algo em algo que é totalmente novo, no nível vida?

É preciso estar na lógica a mais simples.

***

Questão: como alinhar a vontade pessoal e a vontade da Fonte?

Não é possível.

Ou é a vontade pessoal, ou é a vontade da Fonte.

***

Questão: como fazer quando pedimos à Fonte?

Mas vocês podem pedir o que quiserem.

Mas o problema do ser humano é sempre o mesmo: vocês pedem algo, mas para satisfazer a este pedido, é
preciso, frequentemente, soltar outra coisa.

Ora, o ser humano pede sempre sem querer soltar o que deve ser solto.

Vocês pedem a saúde e vocês não querem soltar alguns hábitos.

Vocês pedem a Alegria e não querem soltar alguns outros hábitos.

O ser humano tem tendência, no nível do mental e da sua vida dividida, a sempre querer algo sem soltar outra
coisa.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos e eu vou deixá-los aproveitar a Vibração
específica que vai acompanhar o que virá agora, na hora habitual dos 10 primeiros minutos, se bem o

quiserem.

Durante esse tempo, vocês serão acompanhados pela Presença da Consciência magnífica de Um Amigo, que
agradeço de passagem.

Eu lhes digo até muito em breve, quanto a mim.

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

(*) Mensagem de VELGAN (de Vega da Lyra – 21.04.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/velgan-21-de-abril-de-2010-anuncio.html

***

Mensagem do Amado OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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Versão para o Português : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ INSTALAÇÃO DA NOVA CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é SRI AUROBINDO.
Eu os saúdo, queridos Irmãos e Irmãs aqui presentes.

Permitam-me, também, acolhê-los em meio à minha Luz azul.
Eu sou, para aqueles de vocês que não me conhecem, no que eu faço atualmente, um dos 24 Anciãos

supervisionando, em meio à nossa Assembleia, a adequação progressiva da Luz Unitária no seu mundo.
Eu fui, há muito tempo, João o Bem Amado (São João Evangelista), aquele que escreveu o Apocalipse.

Vocês não estão sem saber que todos os Selos do Apocalipse foram abertos.
Vocês não estão sem saber, tampouco, e sem vivenciar, que uma grande transmutação está atualmente em

andamento, em vocês, como sobre este mundo e também em todo este universo.
A Paz, em vocês, a calma, em vocês, é a melhor preparação para viver o que está em andamento, para estar

alinhado e para acolher a Luz.
Para aqueles de vocês que já leram o que eu disse, há uma dezena de meses, sobre o papel Vibratório do
Apocalipse (no qual nem uma palavra foi falsificada, o que resulta na Vibração da leitura em voz alta, na sua

língua, desse texto), esse livro contém, lembrem, tudo o que é ‘doce para a boca e amargo para o ventre’: doce
para a boca pela Vibração da sua leitura, amargo para o ventre por que incompreendido por aqueles que

desejam, antes de chegar a hora, apreender o significado linear e não mais Vibratório, neste espaço-tempo.
Todos os Selos foram abertos, o que poderia lhes parecer nesses escritos, para aqueles que leram, obscuro,

esclarece-se hoje, naturalmente, de maneira evidente.

***

Além desses escritos, como alguns de vocês sabem e puderam ler, durante a minha última existência, eu
transmiti alguns textos, relacionados tanto com o meu meio de origem como com as minhas experiências da

Luz ou do Supramental.
Hoje, nos tempos em que vocês vivem, o que estava ainda longe da minha vida, chegou agora à sua vista, à

sua Consciência.
Mais do que nunca, nos tempos que vão transcorrer, vocês irão constatar por si mesmos que alguns elementos

da sua vida vão se alterar e, frente ao que parece bem denominar reajustes e ajustes, a sua Consciência
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comum terá apenas duas alternativas: resistir e se opor ou aquiescer e aceitar.
Sejam quais forem os eventos que estiverem diante de vocês, nunca procurem lhes conferir um valor positivo

ou negativo, pois, em um primeiro momento, o que poderá parecer como negativo poderia não sê-lo.
Da mesma maneira, que o que poderia lhes parecer inicialmente como positivo, segundo a sua visão limitada,

poderia se mostrar oposto à Luz.
Vocês vivem a época da Revelação, a época dos sinais, tanto em vocês com no seu exterior, esses sinais que

anunciei há 2.000 anos.
O princípio da efusão do Supramental em meio à sua Dimensão e a vocês mesmos, vai levar a manifestar, em

vocês como na sua vida, sempre duas possibilidades.
De um lado a resistência e a oposição ao que está vindo.

Do outro lado, a aceitação e o acolhimento do que está vindo.
Portanto, jamais julguem no calor do que irá lhes propor a Vida, mas aguardem.

***

Vão, sem julgamento, para o que for simples e fácil, pois a oposição e a resistência irão induzir resistências e
dificuldades, em vocês, como no desenrolar da sua vida, já que, quer desejem ou não, o que estará operando

e trabalhando, em meio à sua realidade, será a Inteligência da Luz.
Como foi dito, não se atrasem com o que resiste, não julguem, tampouco, o que resiste em vocês e no seu

exterior.
Quanto melhor vocês aceitarem o princípio da Onda Galáctica, da Cruz Cósmica, melhor vocês vão viver esse

período e terão facilidade para se estabelecerem em meio à sua Supraconsciência e para viver os efeitos,
especialmente a Paz e, para alguns de vocês, além da Paz, a capacidade para viver e para experimentar, à

vontade, a Consciência especial do Samadhi, podendo se aproximar, alguns de vocês, do
Grande Samadhi denominado Dissolução.

A resistência à Luz irá implicar, nas suas estruturas físicas e sutis, em fenômenos de atrito, enquanto que a
aquiescência, seja qual for o fardo da sua vida em seus diferentes aspectos, irá lhes permitir e lhes dar a

faculdade para se estabelecer nesta Alegria, nesta Paz, neste Samadhi.
Tentem aceitar que não é pela intensidade da sua vontade em meditar, que não é pela intensidade do seu

desejo que vocês realizam este Samadhi, mas, muito mais, ao remeter a sua própria vontade à Luz, ao
aquiescer à sua Inteligência, à sua força e à sua bondade.

***

Não julguem qualquer evento da sua própria vida como da vida sobre a Terra: mesmo se alguns sentidos e
alguns significados lhes escaparem, eles irão proceder, todos eles, sem exceção, da Luz.

Algumas dessas manifestações estarão no acolhimento e então, na facilidade, para o mundo como para vocês.
Outras vão tentar se estabelecer em meio à resistência à Luz, para o mundo e para vocês e, naquele momento,

não será preciso colocar na Luz alguns aspectos podendo ser percebidos, pela sua parte limitada, como
terríveis e assustadores.

Esses próprios qualificativos não têm qualquer sentido, pois, se vocês contribuírem de algum modo para a
resistência, vocês serão pegos pelas forças de resistência e não terão mais meios de viver e de estabelecer

em vocês a Paz e a harmonia necessárias para sua expansão.
Algumas forças operando em meio à resistência têm todo interesse em que a nova Consciência não possa se

instalar.
Cabe vocês saberem, com toda lucidez, se vocês desejam seguir no seu sentido ou no sentido da Luz.
O sentido da Luz Vibral sempre foi e será algo, para sua Consciência limitada, de terrivelmente simples.

É este terrivelmente simples que convém integrar.
Essa tarefa é facilitada por percepções de Consciência que se manifestam e que irão se manifestar cada vez

mais em meio à sua estrutura físico-etérea.
A natureza, as árvores, em especial, são vetores de alinhamento e de transcendência importantes, por que,

elas também, captam a nova Consciência.
A nova Consciência, esta Supraconsciência, diz respeito a cada vida e a cada constituinte, desde o elétron, o

átomo, até as consciências coletivas, sociais, familiares.

***

A Luz se revela e se excita em meio à sua própria densidade.
A Luz se estabelece na Paz.

Apenas a resistência pode levar à falta de Paz.
Muitos de vocês serão solicitados a aplicar as escolhas, as decisões que atrasaram ou adiaram até agora.

Muitas mudanças irão ocorrer, em vocês como nesta Terra, durante este período.



Acompanhar a mudança é a melhor maneira de encontrar a Paz.
Acompanhar não significa agir, mas Ser.

Aceder à reunificação da sua Tríplice Lareira (a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa radiante do Coração e o
Triângulo Sagrado (sacro)), vai ocorrer cada vez mais facilmente, a partir do instante e do momento em que

todo o desejo em vocês se esvanecer, devido à intensidade da Luz em vocês, da sua Presença, da sua Paz e
da sua capacidade para expandir.

Para cada um de vocês, como para toda a Terra, cada coisa, cada Elemento, desdobra-se, manifesta-se, no
seu próprio ritmo.

Um vento de Liberdade, de liberação, vai começar a soprar muito em breve.
O Fogo da Terra, onipresente, vai mobilizar o Ar.

Em meio a essas modificações, ocorrendo em vocês como neste mundo, a melhor maneira de aliviar o fardo e
as resistências dos seus Irmãos, das suas Irmãs, dos nossos Irmãos, das nossas Irmãs, encontrar-se-á

unicamente na sua capacidade para criar a Paz em vocês, a fim de que a Paz se manifeste ao seu redor e cada
vez de forma mais ampliada, pois a Luz Vibral é Paz, antes de tudo, e o Amor apenas pode eclodir em meio à

Paz.

***

A sua capacidade para existir em meio ao Ser e à Paz, em meio à Coroa Radiante e ao alinhamento das Três
Lareiras, irá outorgar, de certa maneira, a isso que vocês são, um tipo de imunidade em relação às ondas e às

Vibrações de resistência.
Por estarem neste estado de alinhamento, de Paz, de Samadhi, é que vocês fornecem a mais útil ajuda, para a

Terra como para toda a humanidade.
Aliás, não poderá existir Paz em outros lugares senão neste alinhamento.

Não poderá existir satisfação em outros lugares senão neste estado Vibratório.
Tornar-se-á a vocês, a cada dia, cada vez mais fácil de permanecer e de persistir em meio a este estado, sem

mesmo passar pela meditação.
Este estado irá se tornar, em um primeiro momento, como uma segunda natureza que, pouco a pouco, irá

dissipar e fará desaparecer tudo o que não seja isso.
Nada há de complicado no retorno à Luz.

Há somente complicações relacionadas com as resistências, como sabem, com o medo, com o mental, com
as emoções.

Lembrem-se, nesses momentos que se aproximam, de que vocês não são nem o seu mental, nem as suas
emoções, mesmo se a lógica desta Dualidade os levar a se identificarem com as suas emoções e com o seu

mental.
Isso é apenas a parte visível e perceptível do que vocês são.

Em Verdade, o que vocês são é tudo exceto isso.
O Arcanjo MIGUEL lhes disse isso e nós, os Anciãos, lhes dissemos também e todas as Consciências da Luz

Unificada puderam dizê-lo a vocês, da mesma maneira.
Chamem por nós.

Este apelo deve ser feito da maneira mais simples possível.
Como disse UM AMIGO, de Coração a Coração, pois a Luz é simples.

***

O agenciamento da Luz e a ação da Luz em meio aos mundos Unificados é algo que vocês aprendem a
reconhecer, a viver, em meio a esta simplicidade.

É também necessário, a fim de seguirem para este estado, para esta Graça, que vocês aceitem ir para o
essencial.

É também indispensável viverem cada minuto com intensidade, com essa Consciência que a Luz revela e
desvenda.

Vocês irão aprender, nos próximos dias e semanas, a manter a Coroa Radiante do Coração e a Consciência
unificadas, independentemente das suas meditações e dos horários dados por MARIA e por MIGUEL

referentes a esse período.
A Luz tornar-se-á palpável, visível, audível.

Alguns de vocês vão começar a perceber a trama e a sua Inteligência em meio ao seu estabelecimento nesta
Dimensão.

Para os mais sensíveis de vocês, não deem atenção aos ruídos, às imagens, às percepções, próprios do que
é resistência, no mundo como no seu ambiente.

Cultivem a Paz, cultivem a harmonia.
Estejam lúcidos, ajudem-se, ainda uma vez, da natureza, das árvores, da sua respiração, da sua Vibração.

Se a Presença da Luz se tornar muito intensa, quer seja sobre as suas Coroas Radiantes, sobre o seu Sacro
ou sobre as suas novas Lâmpadas, levem o tempo necessário para fluidificarem-se.



Acolham esses momentos de intensa Vibração pelo que eles são.
O desvendar da Luz é a instalação da Luz.

Todos vocês que estão encarnados em meio a esta Dimensão, todos os Irmãos e a Irmãs, da Terra como de
outros lugares, que assumiram corpo e carne, têm uma oportunidade única de viver a passagem da Dualidade
para a Unidade, que é certamente o aspecto mais importante existindo após longuíssimo tempo em meio aos

mundos duais.
Lembrem-se também de que não existem outros limites senão os seus, em meio à sua Consciência limitada,

que podem impedi-los de viver esta transformação.
Tenham em mente, na sua Consciência, que vocês são os únicos Mestres do seu acesso à Luz e, cada vez

mais, mesmo se por vezes não lhes parecer mais serem Mestres em tudo, de tudo o que acontece no exterior:
essa é a reversão necessária.

***

Busquem também compreender, com o Coração, o processo de switch da Consciência.
Eu lhes dei, há alguns meses, os gestos específicos (Yoga da Verdade - 17.02.2010).

UM AMIGO lhes deu outro processo permitindo viver, mais de perto, a revelação da Luz (Yoga Celeste -
16.03.2010).

Vocês devem também deixar a Inteligência da Luz, do Supramental, atuar, não somente estabelecê-la em
vocês, mas deixar também ela trabalhar para limpar o que deve sê-lo, em vocês como no exterior.

Naturalmente, eu estou consciente de que vivenciar em meio à Dualidade a problemática do discernimento, da
confiança, foi essencial, mas, hoje, a chegada da Luz lhes permite passar a outra etapa.

Além do discernimento, além da confiança, vocês aprendem facilmente a notar o que é da Vibração e da Luz, e
o que não é.

Há, certamente, um aprendizado a ser feito, mas isso será muito fácil.
Basta, para isso, estarem talvez um pouco mais atentos e mais lúcidos do que de costume, mas nada que seja

um esforço intransponível ou um esforço fora do alcance, seja qual for a sua vida, sejam quais forem os
eventos e os elementos da sua vida, seja quem você for.

Aí estão, meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, alguns elementos que eu desejava acrescentar.
Se houver dúvidas em relação à Consciência nova, ao Supramental e ao período da sua instalação, eu

disponho de alguns minutos, eu acho, antes de passar a palavra para quem virá depois de mim.

***

Pergunta: saber de tudo isso nos dá a responsabilidade de falar à nossa comunidade?

Querida irmã, estritamente de nada serve falar.
A melhor informação que vocês podem dar será o seu estado de ser.

Vocês jamais poderão convencer ou informar alguém que se recusa ver a verdade do que está chegando.
Alguns seres poderão persistir até o fim chamando isso de destruição e de catástrofe.

O melhor testemunho é estar nesse estado de Paz, de Samadhi, pois a Luz então será irradiada de vocês e
essa Luz não precisa de palavras.

As palavras pertencem à Dualidade.
A Vibração Unitária pertence à Unidade.

Informar pode também levar à rejeição, à negação, a colocarem em situação de resistência ou de oposição as
pessoas próximas de vocês.

Contudo, nós confiamos na capacidade do ser humano, à medida que os dias e as semanas transcorrerem,
para entrar em sintonia e em harmonia com a Luz, pois, jamais se esqueçam de que essa é a natureza original
de todos vocês, sem exceção e de que, de qualquer maneira, a um dado momento, o mental, as emoções, se

rendem diante da Luz Vibral.
É claro que, antes dessa capitulação da Sombra, podem existir tensões, resistências.

É nesse sentido que eu lhes digo para não se atrasarem com isso.
A Inteligência da Luz será sempre muito mais inteligente do que o seu mental.

É nesse sentido também que eu lhes falei de confiança, de fé, mas também do Abandono à Luz, porque, de
maneira autêntica e verídica, ao se abandonarem à Luz vocês de tornam transparentes, vocês vão para a

Unificação, para a Paz, sejam quais forem as circunstâncias iniciais que poderão ser, eu admito, talvez difíceis.
Mas o difícil é apenas um ponto de vista limitado que irá ceder diante do Ilimitado.

***



Pergunta: a mudança anunciada vai ocorrer rapidamente?

Vocês entraram, como disse o Arcanjo MIGUEL, na mudança final.
A sua Supraconsciência diz, a Terra diz e vive e o seu corpo vive isso.

Isso não é amanhã, isso não é depois de amanhã.
Não há o que esperar.
Tudo acontece agora.

Cada coisa vai ao seu ritmo nesta transformação, mas esse ritmo vai se ampliar.
Ele já aumentou desde que MIGUEL falou e anunciou a vocês.

Mas vocês não poderão forçar ninguém, no nível das Consciências humanas, a viver o que ele não pode viver.
Certamente, para alguns do seu ambiente próximo, afetivo, familiar, profissional, isso poderá representar, em

um primeiro momento, um dilema, uma forma de resistência.
Convém então não se alarmarem e, aí também, terem confiança e se estabelecerem cada vez mais no que

vocês percebem como legítimo, verídico e autêntico.
Vocês também devem aceitar que algumas Consciências humanas não querem e não podem aquiescer à Luz.

Mas, até o último suspiro deste mundo, desta Dimensão, tudo se torna possível.
Lembrem-se de que a melhor maneira de ir na direção e para a Inteligência da Luz é deixá-la percorrê-los e

deixá-la trabalhar.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, eu lhes transmito todas as Bênçãos d’A FONTE e da Verdade.
Eu darei o lugar, agora, àquele que está conosco, àquele que, com a sua qualidade, nos reúne e os reúne, pelo

menos eu espero.
Sejam abençoados.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article8c1d.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-30_mai_2010-article8c1d.pdf
30 de maio de 2010

***

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

************
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Questão: as ondas eletromagnéticas são verdadeiramente nocivas?

Bem amado, a capacidade Vibratória de sua Consciência Unitária está bem além das capacidades Vibratórias dos
meios tecnológicos que existem nas ondas eletromagnéticas presentes em seu mundo de superfície.

Sua capacidade para entrar no Estado de Ser é a garantia de sua capacidade para superar as frequências limitantes
que existem no que vocês chamam poluição eletromagnética, que foram bem reais e que são, ainda hoje, bem reais.

Compreenda bem que não digo que elas não sejam nocivas, mas sua Consciência tem a capacidade, ela mesma,
para transcender e superar essas ondas.

***

Questão: a oração é um freio para a elevação da Consciência?

Bem amada, tudo depende do que você chama de oração.
A oração do Coração é elevação de Consciência.

A oração repetida como uma ladainha, no mental, não provoca e não implica qualquer elevação de Consciência,
bem ao contrário, ela apenas faz reforçar as Crenças.

O Coração é o elemento motor.
A partir do momento em que a Consciência se aproxima do Coração, ela pode orar, mas a oração pode ser também

um ato de Graça, voltado à natureza, ocupando-se da Terra ou se ocupando de atividades completamente
materiais.

Tudo depende da intenção, do ponto de vista e da Consciência que vocês ali colocam.

Assim, portanto, não posso responder que a oração seja um freio mas, para alguns, a oração é uma Crença e nada
mais, enquanto que, para outros, ela será realmente um meio de elevação.

Tudo depende, portanto, não da oração, ainda uma vez, mas de você mesmo com relação ao seu próprio Coração.

***

Questão: viver a morte, de um ponto de vista físico (suspensão da respiração) e Vibratório (tremores internos e
externos), é uma etapa no caminho para a Luz?
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Então, bem amado, não se trata da verdadeira morte, mas da «pequena morte». 
Esse processo é completamente conforme ao que existe quando do Switch da Consciência, que corresponde à parada

da respiração.
A respiração pulmonar e celular passa diretamente ao nível do Coração.

Naquele momento, há a «pequena morte» e não a morte com um M maiúsculo.

***

Questão: os três dias de Maria vão acontecer antes de 29 de setembro?

Bem amado, vocês serão prevenidos, assim como o disse Maria, três dias antes desses três dias, 72 horas antes, de
maneira individual e coletiva.

Cada ser humano ouvirá, no interior de si mesmo, o Anúncio de Maria.

Não posso revelar-lhes o Anúncio de Maria, mas ele acontecerá 72 horas antes do que é chamado os três dias.

Agora, quanto à data, obviamente, existem possibilidades Vibratórias, para nós Arcanjos, como para os diferentes
Conselhos, Conclaves e Forças da Luz Intergaláctica, de irradiar algumas qualidades Vibratórias em seu mundo.

Mas nós não somos soberanos, ainda pelo momento, de reações da humanidade e da consciência limitada, com
relação a este afluxo de ilimitado.

Entretanto, na Confederação Intergaláctica, a Divina Maria é hoje soberana do desenrolar do tempo, dentro de sua
Dimensão.

Assim, ela pôde anunciar-lhes seu próprio Anúncio para o período compreendido entre o mês de julho e o final de
setembro de seu ano.

***

Questão: os três dias de catalepsia referir-se-ão ao conjunto da Terra ou somente a alguns indivíduos? 

Bem amado, o que é chamado os três dias refere-se ao conjunto da humanidade.
A capacidade para entrar em catalepsia está ligada à sua própria capacidade para penetrar a Unidade.

Durante esses três dias, os seres despertos estarão em catalepsia, os seres não despertos estarão agitados e correndo
em todos os sentidos.

Agora, esses três dias não são três dias de trevas.
Isso depende do lugar da Terra onde você se encontrar, cabe a você tirar as conclusões que se impõem.

O que foi chamado, em suas profecias ocidentais, de três dias de trevas, foi chamado, do outro lado do globo, de três
dias de Luz.

***

Questão: se ninguém conhece a data, tudo isso pode acontecer dentro de 2 dias ou dentro de 1.000 anos?

Bem amado, de qual data você fala?
Não se pode confundir o Anúncio dos três dias e a vivência dos três dias, com o final desta Dimensão, que é outro

mecanismo e, efetivamente, para este, ninguém conhece a data nem a hora, mas esta data inscreve-se num máximo
de tempo.

Esse máximo de tempo não pode ser em nenhum caso de mil anos, mas será, no máximo, de um ano e quatro meses.
Dentro deste período, tudo é possível, desde hoje como até o extremo limite.

Efetivamente, ninguém conhece a data, mas existem calendários astronômicos e não astrológicos, bem reais e bem
concretos, que foram definidos por algumas populações que vocês chamaram de primitivas, que viveram a Ascensão

há já várias centenas de anos.

Esses povos legaram-lhes calendários.
Esses calendários foram falsificados em suas datas, do mesmo modo como seu calendário gregoriano foi falsificado.

Do mesmo modo, existem reencontros ao nível de seu sistema solar.
Esses reencontros inscrevem-se num calendário temporal que vocês vêem, isso vocês não podem negar.

A influência da irradiação central da galáxia estará em seu apogeu a partir de 15 de agosto de seu ano, durante um
pouco mais de um ano.

Durante este período, tudo é possível, mas, efetivamente, ninguém conhece a data nem a hora, mas vocês não
podem negar, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, para além mesmo do que nós lhes dizemos,

observar o que acontece sobre esta Terra.

O conjunto de vulcões da Terra está se despertando, o conjunto de oceanos está morrendo, como foi anunciado pelo
próprio São João.



Os tempos proféticos são os tempos que vocês vivem agora.
Eles não são amanhã, eles não são para daqui a mil anos, eles são agora.

Agora, o final desses tempos não cabe a ninguém, ele resulta unicamente da interação de forças em presença,
colocando fim, de maneira definitiva, a esta ilusão.

Isso pode ser imediatamente, isso pode ser dentro de algum tempo, mas não num tempo infinito.

***

Questão: as ondas turbulentas de 30 metros estão em relação com as evoluções em curso? 

Bem amada, existe certo número de fenômenos novos, em sua matriz, produzindo-se. 
Acabo de evocar o despertar dos vulcões, acabo de evocar certo número de poluições marinhas e submarinas.

Existem inúmeras modificações ocorrendo atualmente nesse sistema solar e não unicamente nesta Terra, colocando
fim ao isolamento desse sistema solar nos mundos dissociados, colocando fim, por aí mesmo, às forças gravitacionais e

eletromagnéticas tais como vocês as conhecem.
Isso está em curso e toca o conjunto de Consciências, assim como lhes descreveu Um Amigo, mas, também, a própria

Terra.

Assim, a Terra entra num período de expansão Dimensional mas também de expansão de seu raio, tanto físico e
material, traduzindo-se por um aumento do raio e da circunferência da Terra, em relação direta com a expansão do

núcleo intraterrestre, em relação ela mesma com as influências trazidas pelo companheiro de seu sol, chamado,
segundo seus cientistas, Nemesis ou Hercobulus, segundo os antigos.

***

Questão: Hercobulus será visto?

Bem amado, Hercobulus (ou Hercólubus) está visível no céu desde 15 de agosto de 2009. 

Entretanto, alguns de vocês não podem percebê-lo porque o espectro de irradiação deste planeta, que é um sol em
vias de atrofia, emite no infravermelho. 

Vocês não podem portanto vê-lo com o olho e sua visão retiniana normal.
E vocês não o verão jamais com uma visão retiniana normal.

Vocês podem, entretanto, constatar os efeitos que existem, sobre esta Terra, como sobre o conjunto de satélites e de
planetas desse sistema solar.

***

Questão: qual é a diferença entre Nibiru e Hercobulus?

Não é uma diferença, não é a mesma coisa.

Do mesmo modo que existe uma Embarcação que foi chamada, por escárnio, Nibiru, chamada assim pelos Anunnaki
e por aqueles que falsificaram esse mundo com Yaldebaoth e Lúcifer à sua cabeça.

Este planeta não é um planeta, mas uma Embarcação de forma esférica, que permitiu a instalação de forças
gravitacionais limitantes e aprisionadoras desse mundo, como dentro de 90 outros mundos que foram privados de

sua Unidade.

Essa Embarcação foi, desde o ano passado, desviada de sua rota.
Existe, em outra parte, outra Embarcação, de Luz desta vez, autêntica e Vibral, chamada ela também Nibiru.

Existem, portanto, dois Nibiru profundamente distintos.

Isso não é de nosso feito mas saibam, e assim como o vêem nesse mundo, os falsificadores gostam muito de se servir
de tudo o que existia para invertê-lo.

Assim o foi nas religiões e nas Crenças no papel de Cristo, que foram estabelecidas por essas elites que quiseram
dominá-los e que os dominam ainda um pouco.

Existem, portanto, dois Neberu ou Nibiru, existe um só Hercobulus.

Não há qualquer laço ou qualquer relação direta entre Hercobulus, Nibiru e Neberu.

***



Questão: poderia desenvolver sobre a frase «os últimos serão os primeiros»?

Bem amada, isso pode ser compreendido e interpretado em diferentes níveis.

Os primeiros serão os últimos, ao nível Vibratório.

De fato, muitos seres humanos viveram a transformação que conduz a viver a Unidade, desde já quase 30 anos.
Eles são os antigos.

E, em contrapartida, hoje, há seres humanos, em número importante, que se despertam e aqueles que se despertam
hoje, que são portanto os últimos, são os primeiros, porque eles serão os primeiros a aceder à Dimensão nova.

Os mais antigos dentre eles são aqueles que estarão encarregados de velar para o estabelecimento das novas regras
de vida na nova Dimensão.

Eles serão portanto chamados para se agruparem e para viverem reagrupamentos num tempo ulterior, a fim de
recolher e de acolher os diferentes ensinamentos ligados às novas Vibrações da Luz nas Dimensões Unificadas.

***

Questão: a Bíblia disse que Satã seria acorrentado por 1.000 anos e depois liberado. O que é isso?

Bem amada, isso é uma visão bem literal do que escreveu São João. 
O bem amado Sri Aurobindo perfeitamente definiu que esses escritos eram, antes de tudo, Vibratórios.

Obviamente, eles esclarecem-se, assim como todas essas profecias, a partir do momento e somente a partir do
momento em que os eventos anunciados realizam-se, e não antes. 

Antes, trata-se de pura especulação.

Assim foi sempre para todos os anúncios proféticos realizados pelos mensageiros.

Enquanto o anúncio não é realizado, ele não pode ser compreendido e integrado.

Assim, portanto, querer estabelecer um reino de mil anos, trata-se de uma alegoria ou de uma duração temporal,
enquanto vocês vão para o final dos tempos tal como o definiu? 

Não existe portanto interesse a discriminar esta frase no mental, para tentar compreender o que vai acontecer-lhes.

Assim como o disse Um Amigo e cada vez mais insistiremos, nós, Arcanjos, como o conjunto de Estrelas de Maria,
como o conjunto do Conclave ou das Forças Intergalácticas da Luz, nós os recentramos cada vez mais na Vibração

que chega, hoje, a vocês, porque somente nesse nível encontra-se a solução.

Todo o resto apenas os faz afastarem-se e os afastará cada vez mais.

Em suas vidas, o que, até agora, podia dar sentido e permitia-lhes definirem-se com relação a Crenças, com relação a
esses textos, com relação a religiões, perderá todo sentido e toda direção nas semanas que vêm.

Cabe a vocês saberem se querem estabelecer-se dentro do novo ou permanecer no antigo.

***

Questão: o que aconselharia a alguém que se encontra em dificuldade em seu trabalho?

Bem amado, não me cabe definir a conduta de cada um.
Cada um deve tomar, hoje, em função do que vive e sente no mais profundo de sua alma, de suas células, o que é

bom para si.

Obviamente, existem noções temporais, como você vê, que vêm chocar o desenrolar habitual de suas vidas.
A questão poderia ser repetida ao infinito.

Assim, por exemplo, é a mesma questão para um jovem que começa os estudos hoje.
Que vão tornar-se seus estudos quando esse mundo é chamado a desaparecer?

Aí também, é um problema de Consciência.

Vocês devem se deixar guiar por sua própria Consciência e não por considerações materiais, financeiras, em relação
com os modos habituais de funcionamento da consciência limitada.

Cada um deve encontrar sua própria estrada, em função de seus sentidos Vibratórios, em função de sua própria
Consciência e, cada vez menos, em função de Crenças, da sociedade ou suas.

Mas cada resposta é adaptada ao seu próprio nível de Consciência.
Não existe resposta, portanto, absoluta, mas existem apenas respostas relativas, diferentes em função de cada

indivíduo e de cada caminho.



***

Questão: o que significa o fato de sentir uma queimação no nível da testa ou atrás da cabeça?

Bem amado, isso participa do estabelecimento dos 12 pontos da Coroa Radiante da cabeça.

Ao nível da Coroa Radiante da cabeça, existem zonas precisas, em relação com os pontos que entram em atividade
Vibratória.

Alguns deles lhes são conhecidos, outros lhes serão desvendados e percebidos durante seu verão (inverno no hemisfério
sul).

Cada um desses pontos tem uma função espiritual, em relação com um atributo espiritual.
Cada ponto Vibratório está em relação, também, com um de seus órgãos físicos.

Assim, os pontos de calor que existem, em relação com a parte traseira do crânio, estão diretamente ligados ao ponto
chamado, por mim mesmo, Ômega, ou seja, o fim.

Este Ômega está diretamente religado, também, ao seu cerebelo e à capacidade desse cerebelo para ser o
retransmissor da consciência e, portanto, para fazer desaparecer, em suas estruturas e em sua Consciência, todas as

influências inconscientes denominadas Crenças inconscientes, que construíram e constroem sua vida, sem colocar-lhes
questões.

Esses pontos revelar-se-ão, progressivamente, durante seu verão (inverno no hemisfério Sul).

Assim como isso foi dito, não lhes cabe, pelo momento, conhecer as funções, mas viver a Vibração e as sensações.
Isso é o mais importante para o estabelecimento das funções espirituais em relação com esses pontos.

Não é a explicação que criará a função, mas, sim, a Vibração que ativará a função.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100612_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

E lembrem-se de que espiritual não é unicamente espiritual, sério e triste.

Espiritual é também alegre.

No bom sentido.

Ah, sim, esqueci de dizer que eu escuto, obviamente, as suas questões.

Então, é tempo de montar nas bicicletas e girar (nota: a «bicicleta» é uma ilustração que emprega frequentemente
Omraam para evocar o «mental»).

***

Questão: você recentemente «tirou-me a bicicleta». O que fez? 

Eu não devolvo as bicicletas confiscadas.

Uma vez que a bicicleta desapareceu, é muito mais fácil de ir ao Coração.

***

Questão: quais são as qualidades e os critérios para ser um canal?

Então, caro amigo, não é uma questão de qualidade.
É uma questão, antes de tudo, de ‘estruturas Vibratórias’ que estão abertas ou fechadas.

É como uma torneira: se a torneira está fechada, pode ser em ouro maciço, mas nada vai escoar, não é?
Portanto, o importante é abrir as estruturas que permitem, justamente, o que vocês chamam de 'canalização',

não é?, ou, em inglês americano, é «channeling», isso está muito mais na moda.
Então, se quiserem, é preciso bem compreender que não é uma questão de qualidade, não é tampouco uma

questão de Coração, é uma questão de Vibração e de capacidade para ter 'aberto' os circuitos de
comunicação com as outras Dimensões.

Isso necessita de ter estabelecido, em si mesmo, os contatos com a Alma e de manifestar o Nada, ou seja, o
canto da Alma.

E também, de ter construído o Antakharana, ou seja, a ‘ponte de Luz’ que une a personalidade inferior aos
mundos do Espírito.

Quando essas condições preliminares não são requeridas, não pode haver canalização ou, então, o que
'vaza', não é limpo.

Lembrem-se de que o processo nada tem a ver com o que vocês chamam de 'mediunidade'.
A canalização é um processo, quando real, que consiste em deixar (por intermédio das estruturas ativadas de
que falei, ou seja, em particular, do Antakharana) chegar, no interior do canal mediano, entidades de outras
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Dimensões ou de outros planos.
Se os canais não estiverem abertos nesse nível e, em particular, preliminarmente, no Antakharana, se

o Antakharana não estiver ativado (e isso se manifesta por uma série de sintomas, como vocês dizem, no nível
médico), naquele momento, a canalização não é uma canalização.

Em outros termos, não é necessário crer em tudo o que lhes dizem e vocês devem viver apenas o que
vocês vivem.

Se há Vibração, pouco importa como se chama aquele que está do outro lado, o importante é a Vibração que
vocês captam.

Há seres que são capazes, através de palavras, de sentir a Vibração.
E há outros que sentem as Energias no momento em que as canalizações acontecem.

Foi o caso, por exemplo, para o Arcanjo Miguel, mesmo sem estar presente, certamente.
O que explica que é nesse nível que se situa o que chamaria de 'autenticidade'.

Mas, lembrem-se também do que lhes disse, eu creio, o Arcanjo Anael: o importante não é saber se é
verdadeiro ou se é falso.

Definitivamente, é o que os faz progredir ou não?
É o que lhes permite ir para vocês mesmos, para o seu Fogo do Coração, para a ativação dos seus chakras ou

não?
Ainda que seja uma canalização verdadeira, mas se não lhe permitir ir para isso, é preciso fechar a torneira.

Portanto, vocês veem, o que é importante, não é a natureza da torneira, é o que escorre através da torneira.
E lembrem-se de que o que escorre, aqui, é algo que vocês irão sentir, absorvendo o que escorre, sem

permanecer no nível das palavras, mas indo no nível da Vibração.
Eu posso também fazer-lhes discursos muito belos com palavras muito belas, que são muito vistosas e que

acariciam muito a personalidade, mas, isso, não tem qualquer interesse.
Lembrem-se de que é a Vibração que decide.

E vocês irão constatar, aliás, que esse ‘princípio de Vibração’ que decide, aplica-se e aplicar-se-á cada vez
mais em todos os setores da sua vida.

O ‘princípio da atração, da ressonância’, tal como foi desenvolvido, em várias ocasiões, dar-lhes-á, de algum
modo, a nota exata do que vocês têm que viver.

Mas, em última análise, ainda uma vez, seja verdadeiro ou falso, não há qualquer importância, o importante é a
transformação que se segue e unicamente isso.

E, aliás, vocês não são obrigados a ouvir ou a ler o que vocês não têm vontade de ouvir ou de ler, não é?

***

Questão: as crianças talentosas são mais elevadas, espiritualmente, do que as outras crianças?

Então, cara amiga, a palavra «elevada espiritualmente» nada quer dizer, no nível da sua Dimensão.
Quer vocês sejam capazes de conectar com a Luz, quer não sejam capazes.

A inteligência e o fato de ser talentoso não têm qualquer indicação em relação à espiritualidade.
Ter um mental e uma capacidade intelectual extremamente forte não é um sinal de elevação ou de evolução

espiritual.
O único sinal fiável, ao nível das crianças, é a capacidade dessas crianças para entrarem em contato

com outras Dimensões e com outras realidades e não para aplicar o lado talentoso, tal como vocês buscam
ou tal como ele se manifesta cada vez mais frequentemente.

Porque, ser talentoso, pode efetivamente chegar com o que vocês chamam de
crianças cristal, índigo ou diamante.

Mas, muitas vezes, é uma derivação da Energia espiritual em proveito do mental e nada mais.
O que vocês chamam de 'talentoso', nesta Dimensão, para nós, nós diríamos aleijado e excrescência do

cérebro muito importante e, para nós, isso significaria dizer 'subdotado'.
Vocês não podem ter uma grande cabeça e um grande Coração, é um ou outro.

Lembrem-se de que o Coração é simples e de que o Coração não tem que fazer o que é complicado.
E de que os seus referenciais de valor, com relação ao que o humano, geralmente, denomina ‘talento’ (como

vocês chamam isso... o quociente intelectual), não tem qualquer valor aos olhos do Coração.
Vocês podem ter QI de 200 ou 300, mas se o QC (o quociente do Coração) for zero, isso não tem qualquer

valor.
Aliás, dever-se-ia inverter o QC.

***

Questão: qual é a diferença entre o temperamento, a natureza e a personalidade?

Então, eu não sou psicólogo, não é? fui pedagogo e professor, não é a mesma coisa.



Mas, entretanto, o que se pode dizer, é que o temperamento é um dos componentes da personalidade.
A natureza, não vejo bem o que isso vem fazer entre o temperamento e a personalidade, precisará explicar-me.

Agora, a personalidade é o conjunto das construções realizadas pelo afeto, pelo que vocês viveram, pela
experiência e pelo seu mental, para construir certa estruturação que lhes permite evoluir nesta Dimensão.
A personalidade tem tendência a ‘tudo trazer a ela’, seja qual for o temperamento, exceto se houver um

temperamento em que vocês dão demasiadamente, por exemplo, sem estar no Coração.
Naquele momento, a personalidade é qualificada de ‘atrofiada’.

Mas é também do ego, a personalidade atrofiada, hem, vocês aí se enganam um pouco, não é?
Quando se fala de ‘elevação espiritual’, como atualmente, ou quando se fala de ‘Vibração espiritual’, isso

estritamente nada tem a ver com a capacidade Vibratória da personalidade.
Há, por exemplo, crianças ‘autistas’ que estão muito mais próximas da Luz do que os talentosos, ainda que isso

escape a vocês.
E é semelhante na idade adulta.

Não se esqueçam: cabeça grande igual a pequeno Coração.
E grande Coração igual a pequena cabeça.

A personalidade é um subconjunto de construções, compreendendo o que se chama de temperamento, o que
se chamava também, no meu tempo e nos tempos mais antigos, de ‘fleuma’, que corresponde à natureza, com

os elementos que vocês encontram também no hinduísmo, ou seja, os humores, as fleumas, não é?
Vocês são de natureza sattvik, etc., etc..

NOTA:  Depressão e mágoas são os efeitos da qualidade tamásica, mas alegria e felicidade são a manifestação da natureza sattvik.
[http://www.kriya.org.br/index.php/kriya-yoga]  [http://www.kriya.org.br/soulculture/vol_15_1/12-Yoga-Sutras.htm].

Tudo isso, se quiserem, determina uma ‘natureza’, mas nada tem a ver.
Vocês podem ser extremamente tamásicos, em sua ‘natureza’, ter um ‘temperamento’ linfático [fleumático], ter

uma ‘personalidade’ apagada, sem, no entanto, ser uma Luz espiritual, e reciprocamente.
Não há adequação, ou em outros termos, entre a natureza, no nível das fleumas, o temperamento e

a personalidade, e o que vocês são, na Unidade e no Ilimitado, isso nada tem a ver.
Quer sejam, por exemplo, um temperamento heroico ou um temperamento intuitivo ou então, um

temperamento passivo, nada mudará no que você é espiritualmente.
E semelhante para a natureza.

Então, eu sei que nos ensinamentos tradicionais orientais, diz-se que a natureza dos alimentos que vocês
ingerem vai agir sobre a sua própria natureza, é evidente.

Mas, se vocês guardarem a cabeça grande, isso de nada serve.

***

Questão: na recepção de Energia, sinto um ponto doloroso nas costas. Por quê?

Então, caro amigo, com os bombardeamentos de radiações que fazemos para vocês (a irradiação da Fonte, a
irradiação do Ultravioleta, a irradiação de Sirius, a irradiação de Bételgeuse, a irradiação da Confederação

Intergaláctica, a irradiação da frota Mariana), não é surpreendente ter pontos de tensão no corpo.
Lembre-se também de que o importante não é identificar o que é exatamente esse ponto: seja doloroso, ou

Vibratório sem dor, o importante é vivê-lo.
Então, se os interrogássemos, todos aqui presentes, todos vocês iriam nos descrever pontos de Vibração

específicos dos quais alguns seriam comuns a uns e outros.
Quer seja no nível das bainhas dos chakras (como é o caso, caro amigo, para você), onde há, pela passagem
das Energias ao longo do canal da Sushumna ... a Energia virá penetrar no interior desse canal e vai por vezes
encontrar ‘núcleos de resistência’ ou ‘núcleos de abertura’, no nível de pontos específicos na coluna vertebral.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante da cabeça, existem doze pontos específicos, mais um
décimo terceiro ponto no centro da cabeça.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante do Coração, há uma série de pontos de Vibrações
correspondendo, também, aí, a funções.

O importante não é saber a que isso corresponde, no momento.
O importante é vivê-lo.

Então, obviamente, existe um ponto, isso pode também ser um ponto de «atrito».
Portanto, é preciso confiar na Luz e na sua Inteligência porque ela irá resolver, em vocês, tudo o que se

opõe à pacificação.

Portanto, não é porque, durante os momentos de recepção, vocês sentem um ponto ou outro, que é preciso se
alarmar ou se inquietar.

Se vocês estiverem verdadeiramente na confiança da Luz, deixem-na trabalhar no momento da recepção.

http://www.kriya.org.br/index.php/kriya-yoga
http://www.kriya.org.br/soulculture/vol_15_1/12-Yoga-Sutras.htm


Obviamente, isso passa por vezes, para alguns de vocês, por desconfortos, em particular se houver anomalias
nas costas (estruturais, mecânicas, Vibratórias, osteopáticas), isso pode revelar, naquele momento, dores.

Mas a Inteligência da Luz saberá o que fazer.
Ou ainda, fazê-los rodopiar.

***

Questão: os Arcontes têm ainda a capacidade para impedir as mudanças em curso?

Não, absolutamente não.
A embarcação dos Arcontes [Nibiru] foi banida para fora desse sistema solar, no ano passado, no mês de

agosto [2009].
As únicas resistências que existem, quando falamos de adequação ou de adaptação entre as recepções de

Energias e as reações, no nível da Terra, estão unicamente ligadas a dois fatores que são, de um lado,
a inércia da humanidade ainda adormecida que não crê nem na Luz, nem na Sombra e que tem uma vida
vegetativa, e também, a alguns seres que foram denominados, pomposamente, as elites e que, elas, se

apoiam, se quiserem, sobre os mecanismos de poder ligados ao dinheiro, ligados à economia, para mantê-los
no controle com seus acólitos.

Os acólitos não estão mais aí, mas, eles, ainda querem manter as suas prerrogativas, eu diria.
Alguns deles.

Mas os Arcontes não são mais um obstáculo, dado que muitos deles, neste universo como em outros
universos, foram, como se diz, redimidos.

O único obstáculo está agora presente no humano.
Mas a palavra obstáculo é um pouco forte, digamos, ‘resistência’, porque a Luz, se quiserem, ela traça um

caminho.
E é como a água, se quiserem, que procura o seu curso de água.

Ela vai se insinuar à esquerda, à direita, antes de estabelecer um curso d’água que permite à Energia (no caso
a água, aqui), circular sem resistência e com facilidade.

O sulco se escava.

***

Questão: os Illuminati são ainda operacionais?

No momento, são operacionais, dentro da liberdade que podemos ainda deixar com relação ao afluxo da Luz.
Como sabem, a aproximação Vibratória da Frota Intergaláctica e da Frota Mariana não pôde ocorrer senão

através de uma ‘porta estelar’, multidimensional, no nível do Sol, e, isso, há agora quase um ano.
Então, nós aproximamos as Vibrações das nossas Embarcações de Luz, progressivamente, da Terra, para não

fazer explodir a Terra.
Entretanto, como sabem, há relógios astronômicos, que não podem ser mudados.

Esses relógios astronômicos, nós ali estamos submetidos, como vocês estão, mesmo nas Dimensões
Unificadas e aos quais adaptamos, permanentemente, os ‘afluxos de Luz’ em função dos acontecimentos

terrestres, humanos e também cósmicos.

***

Questão: nos universos existentes, podemos encontrar o que ocorre aqui, nesse momento?

O que vocês vivem sobre a Terra corresponde ao que existe em 90 lugares, aproximadamente, do conjunto de
universos.

Mas não é, felizmente, a totalidade dos universos que foram transformados.
Nos universos falsificados pelos Arcontes, há um ‘processo de liberação’.

O processo de liberação obedece a certas regras astronômicas, a ‘calendários astronômicos’ que
correspondem, como explicar isso..., a corredores espaço-temporal energéticos, Vibratórios, nos quais as

Consciências podem vir.
Fora desses períodos, a característica desses ‘universos falsificados’ é de serem fechados novamente sobre
eles mesmos, dentro de uma curvatura espaço-tempo e de serem isolados dos outros universos e das outras

manifestações de Vida e das outras Dimensões, certamente.
O que vocês veem com os seus olhos, no céu, não é a verdade.

É o resultado do seu isolamento.

***



Questão: como é quando vocês são dependentes do tempo astronômico?

Mas são vocês que são dependentes e não nós.
Nós, nós somos totalmente livres para viajar em tal Dimensão ou em tal outra Dimensão.

Mas isso faz parte, como vocês denominam isso, poder-se-ia dizer um ‘contrato’, que existiu, uma autorização
conferida pela Fonte, para estabelecer uma série de regras de funcionamento, há muito tempo, que foi em

seguida aplicada ‘à força’.
Agora, nós somos dependentes, e eu repito, do tempo astronômico que é o seu, porque a Luz não pode

chegar sobre esta Terra senão a cada 50.000 anos, para a criação de um ciclo e para o final de um ciclo, o que
vocês chamam de ‘precessão dos equinócios’.

Porque, naquele momento, o seu universo falsificado, isolado, entra diretamente sob a influência do Sol Central
das Galáxias, da Fonte, sob a influência de Alcyone.

O resto do tempo, vocês se afastam desta influência Vibratória.
E se nós nos aproximássemos, como dizer..., dentro de uma Consciência individual, humana ou Arcangélica,

seríamos presos (e esse foi o caso para muitos) pela matriz, ou seja, se a potência, como a Frota
Intergaláctica, por exemplo, inteiramente se aproximasse da Terra, fora desses períodos, bem...,

simplesmente, este universo seria explodido, literalmente, devido às ‘forças de atrito’ entre a Luz que não
combate, e a Sombra que resiste à Luz.

Portanto, é um problema específico da mecânica, eu diria, dos sistemas solares dissociados.
Portanto, somos totalmente dependentes de vocês, não para a nossa vida, mas para a vida de vocês.

Sem isso, vocês acreditam que Maria, ou não importa qual ser evoluído, teria deixado esta situação perdurar?
A própria Maria lhes disse, eu creio, em 17 de maio: não se pôde vir antes, é simples assim.

O próprio princípio da Dimensão dissociada é ser cortada das outras Dimensões, com meios tecnológicos, tais
como são chamados.

Em particular, máquinas que foram criadas, através de ‘planetas artificiais’, sistemas gravitacionais fechados em
si mesmos.

Os Arcontes criaram, graças ao ferro, a capacidade para um sistema solar que se fecha sobre si mesmo.
Estando fechado sobre si mesmo, como dizer ... a Luz não se infiltra senão por frestas extremamente tênues

que permitem apenas manter a Vida, mas não a liberdade.
Ora, a liberdade está ligada a essas condições astronômicas.

As suas, não as nossas.

***

Questão: o que acontece quando os Vegalianos intervêm junto a algumas pessoas, tal como
anunciou Velgan?

Então, caro amigo, eu não sou responsável pela logística desses seres de 3ª Dimensão Unificada.
Mas a sua função é essencial.

Eles têm um papel essencial em algumas circunstâncias e em alguns cenários, referentes ao acesso dos
mundos dissociados aos mundos Unificados.

Eles são denominados os ‘Anjos do Senhor’ e a sua função é poder descer mais próximo da sua Dimensão
dissociada, sem serem afetados, com um mínimo de proteção.

Eles possuem uma estrutura de corpo biológico em carbono, como vocês, mas eles não estão cortados das
Dimensões superiores.

Portanto, eles têm acesso, apesar desta estrutura em carbono, a estados multidimensionais, o que não é o seu
caso, não é?, porque há muitos seres humanos que são capazes de passear no Sol todas as noites, ou de

vestir o seu corpo de cristal ou de diamante, não é?
Para eles, isso é possível.

Mas, tendo uma estrutura em carbono ativa e presente sobre o plano de 3ª Dimensão, eles são os mais
capazes de se manifestarem fisicamente, evidentemente.

Não creiam que Maria vai lhes aparecer, assim, em um corpo de carbono.
Ela volta no seu corpo de origem, mas transformado.

No seu corpo (além da matriz) de 18ª Dimensão, como Elohim Criadora e como golfinho.
Portanto, é preciso, se quiserem, admitir que mesmo que não tenham acesso a essa vivência no momento, que
esta Dimensão isolada, falsificada, que é a sua, não está acessível à Luz, em todo caso, para as Consciências

Luminosas.
Ela se torna acessível devido à destruição da magnetosfera, da ionosfera e da heliosfera.

A curvatura espaço-tempo não está mais tão fixa como foi durante 50.000 anos.
Há muitos seres que foram capazes, de Consciências que foram capazes de se manifestar sobre a Terra sem

serem, como dizer..., prisioneiros da matriz.
Houve Cristo, houve Enoque, houve Elias.

E depois, após aproximadamente um século, os seres que, como dizer..., participaram da evolução da Terra e



atingiram certo nível Vibratório foram, quando de sua excarnação, quando da sua morte, colocados em «bolsas
de resistência».

Essas bolsas de resistência, em meio ao seu universo matricial, foram preservadas da matriz, o que lhes
permitiu manterem-se em um estado de Consciência específico onde eles estavam ao mesmo tempo na

matriz e ao mesmo tempo fora dela.
Foi o caso para os Melquizedeques.

Foi o caso para um lugar específico, então, que no nível astral muitos seres chamaram de Shambala ou
de Agartha para a Intraterra, mas é profundamente diferente.

De fato, era uma bolsa de resistência da Luz que estava nos confins do seu sistema solar, na atmosfera
Vibratória do outro lado do Sol, e que, de fato, é uma Embarcação de Luz que era comandada por Orionis e

que se chamava Yerushalaïm, ou seja, a Jerusalém Celeste.
É essa Embarcação de Luz que era uma bolsa de resistência da Luz Unificada em meio à sua falsificação.

E nós estávamos do outro lado do Sol.
E nós cruzamos as ‘portas solares’ para manifestar a influência da Luz em meio à Confederação Intergaláctica.

Outras formas de Luz puderam se aproximar do seu plano isolado passando pelas portas intraterrestres, no
nível dos ‘portais interdimensionais’ que existem ainda sobre a Terra, mas que foram, na sua maioria,

desviados pelos Arcontes.
Há também ‘portais’, no nível intraterrestre, mas que permitem unicamente a passagem de corpos ou de

estruturas relacionadas com o carbono, ou seja, com as Dimensões Unificadas.
No que se refere às Dimensões da Confederação Intergaláctica da Luz, as coisas não são tão simples, ou seja,

não basta vir com as nossas Embarcações de Luz para dizer-lhes olá.
Isso não acontece assim.

Há ‘ressonâncias’ Vibratórias, atrações e repulsões, que existem pela própria natureza dos nossos
constituintes Vibratórios com partículas e ondas que lhes são literalmente desconhecidas sobre a Terra, dado

que vocês estavam privados disso, certamente.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e digo a vocês, até a próxima vez.
Até muito em breve.

************
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Meu nome é SNOW.

Eu sou uma das companheiras de Maria na sua missão.

Eu sou portadora da Vibração e da Consciência denominada Profundez.

A Profundez é o que permite, por sua vez, pelo efeito da Profundez, distinguir o que está no primeiro plano do que
está em plano anterior.

Além disso, a Vibração confere a capacidade de experimentar a união desta Profundez com os elementos, com a
Terra, com toda forma de Vida em meio a esta Terra.

Do mesmo modo que alguns dos 24 Anciãos entregam-lhes conhecimentos em relação e em tomada direta com a
Vibração e com os locais do corpo, eu venho, quanto a mim, convidá-los a comungar com sua própria Profundez e

com a Profundez da natureza.

A Terra está para dar à luz, a Terra vive o nascimento em meio à sua nova Dimensão.

As Consciências que se enraizaram na Terra, como os vegetais, são, hoje, o reino da natureza o mais próximo do final
desse parto.

Portanto, eu recomendo que coloquem seus pés na natureza, se vocês tiverem tempo livre e possibilidade, pois, em
meio à natureza, se encontra hoje mais do que nunca, a capacidade, por ressonância, por atração, por afinidade, de

colocá-los, vocês também, em situação de viver esse parto.

A natureza está aí para ajudá-los, não somente para nutri-los, mas também, e principalmente, para nutrir sua
Consciência e não apenas seu corpo, permitindo-lhes, ao imergirem em seu seio, em confiança e em abertura, viver a

quintessência e os efeitos sobre sua própria Consciência.

Os elementos da natureza também, os povos da natureza também, cada um ao seu modo e à sua maneira,
participam da nova Criação aqui mesmo, sobre esta Terra.

Para vocês que têm dificuldade de romper o que impede seu acesso a esse parto total, será mais fácil liberar o que
freia, o que se opõe à eclosão da nova Dimensão.

Indo na natureza, pedindo à natureza, aos seus reinos, aos seus elementos para pacificá-los, para dissolver em vocês
as resistências, o que os impedem de aceder ao Grande Espírito, à Fonte como dizem vocês, ocidentais.

***

O Sopro do Espírito se atiça e é um apelo para a Terra, seus reinos e seus habitantes.

A Terra que os nutri é chamada, também, nesses tempos, a assentar sua própria transformação, a elaborar sua
própria transformação, a permitir-lhes ver o dia, de se encarnar.

Em meio às transformações chegando nesse parto, a natureza será sua grande aliada, porque, em seu seio, vocês
podem (ao seguir como uma criança, sem prejulgar, simplesmente no desejo da comunhão) trocar com ela, receber a
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nova Consciência, os novos alimentos na sua nova Dimensão.

É-lhes também possível comunicar facilmente com a natureza e seus ocupantes.

Muitos de vocês sentem esse apelo e muito de vocês irão senti-lo nos tempos em que vão viver: um chamado para
suas raízes, um chamado para o Céu, porque o que está no Céu é como o que está sobre a Terra, mesmo com a

Sombra ainda presente.

Sua elevação Vibratória, em meio à nova Consciência, dá-lhes a ocasião única de viver, nesses momentos, uma
comunhão especial e privilegiada.

Peçam à natureza, indo abertos e prontos para viver esse encontro, essa comunhão, e isso acontecerá.

A natureza é uma aliada em sua elevação de Consciência, na elevação de suas Vibrações.

Ela é uma ajuda, também, para resistências ainda existentes em seu corpo, em suas vidas.

A natureza é a intermediária, a facilitadora (e, em especial, as árvores) do novo nascimento da Terra.

As árvores são a ligação e o local que lhes permitem reunificá-los.

Peçam às árvores, coloquem seus passos e deixem guiar seus passos em meio aos elementos da natureza.

Alguns dentre vocês serão atraídos pela água, outros pelas montanhas, outros pela areia, outros pelas árvores e
outros, ainda, pelas culturas.

Sigam, aí também, o impulso que existe, em vocês, em relação à natureza.

De sua habilidade para se comunicar e para comungar com o reino natural, com os vegetais, com os animais ou os
elementos, desenvolvendo-se esse contato, ser-lhes-á mais fácil deixar operar, em vocês, a Luz e deixar se extinguir as

oposições, as resistências, tudo o que pode incomodá-los.

***

Peçam à natureza porque a natureza está imersa, doravante, em meio ao Sopro do Espírito, em meio à Fonte, em
meio à Verdade.

A natureza (e sobretudo os vegetais) são certamente as formas de Consciência as mais próximas do seu parto.

A madeira é, de fato, o que nutre o Fogo.

Vários dos 24 Anciãos têm conversado com vocês sobre o Fogo do Coração, sobre o Fogo do Éter e o Fogo da Terra.

Esse Fogo da Terra, hoje plenamente ativo em suas manifestações, está presente sob forma alquímica em meio às
árvores e aos vegetais.

Estes são capazes, realmente, de fazer a alquimia do Fogo bruto da Terra em um Fogo do Éter e em um Fogo de Luz,
vindo literalmente encher a sua Consciência de sede pela Unidade.

Comungar, se comunicar com a natureza não é um privilégio, nem um dom.

Eu diria mesmo que isso faz parte da essência própria do corpo que vocês habitam.

Convém encontrar essa capacidade para comunhão e para comunicação.

Não se atravanquem de regras ou rituais, mas abordem a natureza com respeito e abertos à sua Profundez.

Nesse momento, a natureza, qualquer que seja o reino ou o elemento, permitirá encontrar, nas próximas semanas,
por essa comunicação, o apaziguamento, a consolação e a Alegria.

Peçam, ela dar-lhes-á.

A Consciência da Terra que desperta, alguns seres, alguns irmãos, algumas irmãs começando a captar, a entender.

Isso não é ilusão, mas bem a Verdade do que estava inicialmente presente no homem, bem antes que tudo isso foi
transformado e modificado.

***

Hoje, as portas de abrem de novo: as portas da comunicação com o Céu e a Terra.

Assim como o disse a Divina Maria, muitos seres são chamados a se tornar seus intermediários, seus servidores, seus
mensageiros.

Mas vocês todos são chamados, sem exceção, a viver essa relação com a Mãe Terra e seus diferentes componentes.

A natureza acalmará o Fogo, acalmará as resistências, a natureza irá ajudá-los porque ela está curando e tratando
suas estruturas.

As barreiras e as separações que até agora foram colocadas entre ela e vocês, hoje, desaparecem.

Esse desaparecimento assinala o retorno de suas habilidades naturais para comungar com os outros reinos.



A comunicação que eu os incito a estabelecer com a natureza fortalecerá também sua comunicação com as outras
Dimensões, os outros Planos.

Tudo isso é muito natural, contrariamente ao que o mental e sua educação fizeram-nos esquecer.

Deem privilégio, em meio ao seu lazer, a natureza, ela irá retorná-los cem vezes durante esse período magnífico e tão
delicado que se abre a vocês.

Indo como uma criança, vocês poderão viver muito mais facilmente a Consciência nova, a Alegria nova.

Vocês não ficarão tristes ou serão perturbados pela morte do antigo, pela destruição do que deve definitivamente
desaparecer desta Terra.

A natureza, inicialmente criada para o homem, em meio a sua área de experiências, estava aí para preencher suas
necessidades, a todas as suas demandas.

Certamente, a marcha da história (e desta civilização, em particular) em algum lugar, cortou-os de suas raízes.

Hoje, faz-se restabelecer suas raízes para poder se elevarem, tal como a árvore, para o Céu.

Aqueles dentre vocês que fizeram a experiência de meditar ou de se alinhar em meio à natureza, percebem
facilmente que a conexão é muito mais fácil com seu Ser multidimensional, em meio à natureza do que dentro do

apartamento ou da casa em que moram.

***

Andar descalço no chão, pela manhã, andar descalço no chão, à noite, ao pôr do sol, permite elevá-los e sustentá-los
para esse Despertar que vocês procuram.

A natureza será sempre sua aliada, independentemente de suas perturbações, de seus distúrbios que afetarão a
maior parte da humanidade.

Mas a natureza é também a que irá protegê-los do seu próprio cataclismo porque, a partir do momento em que
estabelecem a comunicação, com a natureza, como isto poderia, de uma maneira qualquer, agredir seus dias ou sua

vida ou sua Consciência?

A volta à natureza é também um retorno a suas fontes solar, estelar.

Ninguém pode se elevar sem ter apoio neste mundo.

Esta é a única maneira correta de despertar, em vocês, a chama do Triângulo Sagrado (ndr: o sacro) e de permitir-
lhes, enfim, viver a comunhão das suas 3 lâmpadas (ndr: cabeça, coração, sacro), de favorecer a eclosão das novas

lâmpadas (ndr: os 5 ‘novos’ corpos), das novas Virtudes.

A natureza será para vocês a Paz que vocês procuram.

Ela ser-lhes-á necessária, essa Paz.

Ela será para vocês como uma fonte benfeitora e apaziguante.

Mesmo se vocês não têm tempo livre ou possibilidade, no momento, de vivê-lo, mantenha isso presente em algum
lugar de sua Consciência porque todos, a um dado momento, terão a oportunidade ou a possibilidade, o tempo, de

imergirem em meio à natureza.

Isso irá se tornar mesmo extremamente fácil, cada vez mais fácil.

Aí também, é-lhes solicitado seguir seus sonhos, seus impulsos, muito mais do que seus desejos.

***

Vão para a natureza acolher as Vibrações, peçam para viver essas Vibrações sem buscar outra coisa que a vivência
do momento e do instante em que vivem.

É mergulhando de forma progressiva em meio a essas forças que vocês poderão, vocês também, nascer em meio à
nova Dimensão, elevar-se ao tomar apoio sobre a Mãe Terra.

A natureza respeitará sempre aqueles e aquelas que a respeitaram.

Ela também tem uma memória e uma memória muito mais confiável daquela do humano, porque essa memória
está ligada apenas aos afetos ou às concepções Vibratórias.

Dessa forma a natureza irá impactá-los, uns e outros, em função de suas memórias e das memórias dela, onde
estiverem na superfície deste globo.

Não se preocupem com seus distúrbios e aspectos excessivos, porque eles estão na ordem das coisas.

O que se vive de maneira excessiva pela natureza, irá favorecer, definitivamente, a emergência, a eclosão e o
nascimento da Terra em meio à sua nova Dimensão.

Se vocês estiverem em um país onde os animais ferozes e selvagens estiverem presentes, vocês poderão experimentar
por si mesmos que a partir do momento em que um ser humano está em harmonia com o Céu e a Terra, ele será



respeitado pelos animais que vocês denominam ferozes.

Lembrem que a natureza e seus constituintes já têm, de hoje em diante, essa Inteligência da Luz e, por essa
Inteligência da Luz, a natureza e seus elementos são capazes de identificá-los, de reconhecê-los, não em sua

personalidade, mas no que vocês são fundamentalmente e, através desse reconhecimento, dessa reconexão, a
natureza derramar-lhes-á sua doçura ou sua violência, em função disso que vocês são, não ao acaso, não de maneira

indistinta, mas bem em toda Consciência e em toda lógica.

***

Seja qual for o local ou o lugar onde estão, as manifestações da natureza serão justas para cada um de vocês.

Acolham-nas, tentem viver, em meio a esse acolhimento, a Essência profunda da ação da natureza dentro do que
vem e lembrem sempre que tudo é apenas questão de ponto de vista.

De acordo com o local e com a Consciência em que vocês se encontram, o mesmo evento não terá de todo o mesmo
porte e o mesmo ensinamento.

Todas as Irradiações e Radiações chegando à Terra provocaram o processo de despertar da Terra.

Esse processo de despertar, sobre o qual mesmo a sua mídia começa a lhes falar, torna-se perceptível a todos que são
sensíveis às árvores, aos elementos.

Lembrem também que a natureza poderá ser consolo, para os que terão necessidade de ser consolados.

Lembrem também que a natureza estará Desperta para os que terão necessidade de se despertar.

Mas, para abordar essa natureza, ainda uma vez, façam-no como uma criança, sem prejulgar, sem se preocupar.

Estas são, além das Vibrações que lhes transmito, algumas palavras que desejava lhes dar em relação à natureza,
que vai tomar, nos tempos que vocês vivem, uma importância ilimitada onde o ser humano compreenderá e
aceitará, quer queiram ou não, que a natureza será sempre muito mais forte, poderosa e amorosa do que a

tecnologia, qualquer que seja.

A Terra tem necessidade de ser tocada por sua Consciência e por suas mãos.

***

O pulsar da Terra se torna perceptível, o Fogo da Terra desperta, semeado pelas diferentes Vibrações Cósmicas
conduzidas pelos diversos intervenientes em meio a este mundo.

A Terra está viva, ela não manifesta a mesma vida que vocês, mas ela está viva.

Ela permanecerá viva em outra Dimensão.

Ela pode ajudá-los em tudo o que, em vocês, será resistência ao Grande Sopro do Espírito e à grande mudança.

Sejam quais forem os enganos, as ilusões que existiram nesta Dimensão, a Mãe Terra permaneceu fiel à Criação
original.

Ela manteve, contra todas as adversidades, mesmo pelas Criações falsificadas que foram introduzidas, uma
dimensão de Mãe e de Amor, uma dimensão nutridora, apesar de tudo.

Esse apesar de tudo significando apesar de todos os insultos, apesar de toda poluição.

Não há razão para se debruçar sobre isso porque, em breve, tudo isso será passado e apagado na nova Dimensão.

Lembrem que estamos ao seu lado e que a Terra, também, está ao seu lado.

***

Nós, as Dimensões Unificadas, assim como a Mãe Terra, participamos da mesma intensidade de Amor para a Fonte,
para a Verdade e a Autenticidade.

A melhor ajuda, além de seu ser Interior e da própria Vibração como o desenvolveu Um Amigo, será a natureza, essa
natureza que vocês não têm que temer ou que recear, se vocês aceitam o parto e as modificações.

Pertence-lhes, a todos e a cada um, à sua maneira, participar do que se convém denominar ‘Núpcias Terrestres’.

O Céu fecundou a Terra, de novo.

O Céu não está mais desligado da Terra.

Então, é o mesmo em vocês, em meio a esse corpo, em meio ao que vocês vivem hoje, através das Vibrações como
através dos medos.

No final, ambos colaboram, de forma suave ou de forma mais intensa, à redescoberta do que vocês são, além da



Ilusão.

Então, sim, acolham a natureza como ela está pronta a acolhê-los.

Recolham, em seu âmago, a força, eu diria mesmo o poder necessário (e que lhes será cada vez mais necessário) para
realizar o que vocês são, para levar aos seus irmãos e suas irmãs o que será necessário.

A natureza é verdadeiramente sua maior aliada no que irá se manifestar a vocês.

Certamente, muitos seres humanos em resistência dirão que a natureza enlouqueceu.

A loucura que eles verão está apenas à altura de sua própria loucura porque a natureza sempre foi sábia,
independentemente das ilusões, e permanecerá sábia mesmo em suas manifestações as mais violentas, cujo objetivo,

lembrem, é somente o advento desse parto.

Então, SNOW os escuta agora.

Se houver em vocês perguntas, dúvidas sobre o papel da natureza e da Mãe Terra, eu desejo muito tentar trazer um
esclarecimento, se isso estiver em minhas possibilidades, ainda com mais potência.

***

Pergunta: por que uma ávore, amada e respeitada, pode morrer subitamente?

Amada irmã, ela não morre, ela parte, ela também, para sua verdadeira Dimensão.

Vocês não podem estar nesta Dimensão e viver a nova Dimensão.

Uma árvore mestre, uma árvore curadora, uma árvore amada tem todas as razões de chegar prontamente à nova
Dimensão.

Não há que ficar triste mas, pelo contrário, estar na Alegria, porque a árvore que parte desta dimensão, passou sua
Consciência em meio à nova Dimensão.

Isso é privilégio das árvores, o que ainda não foi alcançado por outros vegetais ou por outros minerais.

A árvore, e certas árvores, têm permitido manter certa coesão em meio a esta ilusão, então, não se admirem se
algumas delas, também, alcancem sua Dimensão original.

***

Pergunta: é pela mesma razão que algumas árvores morrem durante as tempestades?

Da mesma forma que os seres humanos serão levados pela natureza, o que a visão dividida chamaria de morte, nós,
em meio ao olhar Unificado, denominamos elevação e Ascensão.

Lembrem e gravem esta frase em sua cabeça porque, nela, se tem toda a sabedoria: “o que a lagarta chama de
morte, a borboleta chama de nascimento”.

O ponto de vista limitado em que vocês estão faz com que chamem isso de morte, mas isso não é morte, em todo
caso não é mais a morte, mas, muito pelo contrário, o nascimento.

Da mesma maneira que as árvores têm sido arrastadas pelas tempestades, da mesma maneira que as árvores e
florestas inteiras foram dizimadas pelos seres ‘escuros’ que, compreendendo o papel das árvores em meio à

transmutação atual, tentaram destruir o máximo possível.

Mas isso é impossível, porque o que é destruído nasce em meio à nova Dimensão e, nascendo na nova Dimensão,
favorece a elevação da Mãe Terra e de toda a natureza.

Não há então que se entristecerem, mas que se alegrarem.

O que se entristece é o olhar limitado.

O que se alegra é o olhar ilimitado.

Apenas há perda, há sofrimento, lembrem, em meio à personalidade, e não em meio ao Estado de Ser.

***

Pergunta: as abelhas, nesse momento, estão em via de ascensionar?

Amado irmão, alguns animais, algumas formas de vida acompanharam vocês em meio a esta ilusão, por um sentido
muito elevado de sacrifício.



Não vejam o sacrifício, aqui, como algo ruim, mas, ao contrário, como algo muito elevado.

Atualmente, certas formas de vida não têm mais razão de se manter nesta Ilusão.

Então, sua partida (à qual, é claro, vocês podem atribuir a fatores externos, químicos, de poluição, que são todavia
bem reais, no final) favorece a translação de Consciência.

Sempre o mesmo princípio: lagarta ou borboleta.

Então se é da poluição, então se é do que se passa um pouco por toda parte atualmente sobre seu planeta, ao nível
dos oceanos.

***

Pergunta: o que as plantas querem me dizer ao me chamarem, atualmente?

Amada irmã, as plantas chamam-na para dizer: “venha, estabeleça comunicação comigo, entre em contato”.

Da mesma forma que cada vez mais irmãos e irmãs, nesta humanidade presente sobre a Terra, entram em contato
real com outros Planos, da mesma forma outros reinos dos quais vocês estiveram separados e isolados têm hoje muito

mais facilidade para se comunicar e para comungar.

É lógico que as plantas chamem por você

O que elas querem lhe dizer?

Simplesmente cantar para você a melodia da Vida reunificada em meio à Verdade.

O prazer de partilhar, não para trocar sobre um modo mental ou sobre um modo da razão, mas, verdadeiramente,
como eu disse essa palavra, para comungar.

Em meio a essa comunhão, vocês irão se aproximar do que vocês são.

***

Pergunta: o que acontece na costa da Flórida com relação à poluição do petróleo?

Lagarta ou borboleta, amada irmã.

O que denominam poluição, eu chamo de libertação.

O que vocês denominam morte, para os oceanos, eu o chamo, também, de transferência da Consciência dos oceanos
em meio à nova Dimensão.

Lembrem sempre que o ponto de vista com o qual vocês observam os eventos irá ditar seu estado de Consciência.

Não é questão de ignorar o que acontece, mas, muito mais, de entender o seu alcance, além da resposta imediata e
além do sofrimento causado, e que será causado para muitos seres, em relação a isso.

Adotem o ponto de vista da borboleta.

Se vocês pudessem se comunicar com o oceano, com o Espírito do oceano e não mais com o elemento Água, com o
Espírito de um mar ou de um golfo, vocês teriam outra opinião sobre a palavra poluição, destruição.

A Vida marinha e submarina se transforma, ela também.

Alguns elementos devendo ser liberados para aceder aos mundos Unificados.

Afastem-se do ponto de vista da lagarta, adotem o ponto de vista da borboleta e tudo o que se vive sobre a Terra,
em meio à natureza e que se viverá, aparecer-lhes-á e lhes será revelado, através da comunhão, de maneira muito

diferente do que o olhar da personalidade pode dizer.

A natureza envia fortes sinais sobre o que está em andamento.

Esses fortes sinais tornar-se-ão muito fortes e muito violentos.

Esses sinais da natureza não são punição, mas sim parto e nascimento.

A própria estrutura da Terra se modifica.

Como o sabem, animais partem, formas de vida deixam este Plano para alcançar as esferas da liberdade.

Não é somente o humano que precisa ser liberado, mas o conjunto da Vida, em meio a este sistema solar.

Então, não percam tempo e não se fixem no primeiro olhar, em uma realidade dita objetiva e cartesiana porque,
nesse nível, o significado mais profundo fica escondido e vai sempre permanecer oculto.

Apenas se comunicando e comungando com a natureza é que vocês terão as verdadeiras respostas.

Quem dentre vocês pensou comungar ou se comunicar com as águas do Atlântico, com as águas do Golfo, para



entender a Essência do que acontece atualmente?

E não apenas ver a escuridão do evento.

Porque, no final, esse evento não é nem escuro, nem claro, esse evento é acesso à Unidade para as formas de vida e
para a própria Consciência do Oceano.

Da sua maneira, o Oceano, e o petróleo que se propaga, favorece a eclosão do Novo.

Isso pode parecer muito difícil de aceitar para a visão limitada, para a personalidade.

Novamente, esse é o olhar da lagarta e não da borboleta.

O petróleo tem um papel importante a desempenhar.

Além disso, a imensa maioria de suas profecias e das nossas, em meio ao meu povo de origem, ao nível humano, tem
lhes falado disso.

É, na verdade, um sinal importante, assim como os vulcões.

Sinais importantes que antecederão a chegada do que, de outros povos, ao nível deste continente, têm denominado
o Novo Sol.

Os sinais, sobre a Terra, desse nascimento, serão acompanhados, como o disse o bem amado Arcanjo Miguel, de sinais
ao nível do seu céu.

Não vejam os sinais com um olhar dividido, mas comunguem com esses sinais e vocês vão entender a Essência e o
significado real e não o aparente.

***

Pergunta: nesse contexto, é adequado eu voltar a viver na Flórida?

Jamais eu me permitiria ditar o seu caminho, amada irmã.

Cabe a você, em suas entranhas, como em seu Coração, saber, não intelectualmente, mas Vibratoriamente, onde é o
seu lugar.

E, no final, não haverá jamais, jamais, má escolha.

Segundo a visão da borboleta, toda escolha, qualquer que seja, será justa.

Muitos de vocês vivem e sentem impulsos, que vocês vivenciam de maneira profundamente diferente, dos desejos.

A vocês discernir, sem julgar, o que dita suas mudanças: é o desejo de escapar ao que vocês denominariam
catástrofes ou é um impulso da Alma para ir a outro lugar?

Muitos seres, no momento, vivem mudanças de local, de pessoas, porque as mudanças são necessárias ao parto.

Mas lembrem também, que em meio a esse parto, o mais sábio é ir em direção ao mais evidente, o mais simples e o
mais fácil.

Se algo for difícil, então, isso não é do abandono à Luz, mas de resistências que lhes são próprias.

O caminho mais natural é aquele que oferece menos resistência e mais facilidade.

O impulso sempre segue e sempre acompanha essa facilidade, enquanto que o desejo será confrontado, cada vez
mais, com resistência, com ambiguidade, com Dualidade e com insatisfação.

Mas, decidir, nós nunca o faremos em seu lugar.

Se vocês comungam com a natureza, isto irá informá-los do que é bom para vocês no momento em que ela irá se
manifestar de forma violenta.

Vocês não têm o que temer da natureza porque ela diz aonde ela vai, como a Mãe Terra.

Lembrem também, que no final, em meio ao Estado de Ser, para muitos de vocês, esse corpo seria um fardo sem
interesse algum para o Ilimitado e para o parto.

Sigam sua vida, aceitem os impulsos e principalmente, permaneçam na Alegria.

É o seu salvo-conduto e é a única Verdade que merece ser estabelecida e mantida.

Todo o resto são apenas armadilhas do mental e construções visando salvar a lagarta.

Os povos que vocês chamam de ‘primitivos’, sobre a Terra, já sabem, desde pouco tempo, eu diria dois anos
terrestres, isso que se está.

Os anciãos comunicaram essas informações através dos seus meios modernos de comunicação, a todos seus irmãos e
irmãs, mesmo os brancos, do parto da Terra.

Assim, poderia uma mãe se recusar às contrações do parto, sob o pretexto de que isso incomoda ou atrapalha a
atividade da personalidade?

Não, a natureza prima sobre qualquer consideração.



************
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Un Ami - 12 juin 2010 from Les Transformations on Vimeo.

~ CONSCIÊNCIA e UNIDADE ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua Consciência, recebam e aceitem a Bênção, o
Amor e a Luz.

Eu sou aquele que, nesse canal, desde alguns meses, comunicou-lhes uma série de Vibrações e de
ensinamentos em relação direta com o acesso à Unidade, ao Ilimitado, ao Estado de Ser.

Eu lhes transmiti um conjunto de práticas denominadas Yoga, em relação com a ativação das novas lâmpadas
na sua tríplice lareira (*).

Permitam-me, hoje, emitir-lhes algumas informações que possibilitam aproximarem-se, mais exatamente, do
conceito de Consciência e do conceito de Unidade.

Na hora em que muitas coisas estão perturbadas e turvas na humanidade, cabe-lhes, durante este período,
estabelecerem-se na Paz, na Verdade e na Unidade, caracterizadas por uma Consciência diferente, pela

associação da atividade, usual e habitual, do mental e das emoções.

É nesses espaços ilimitados que vocês irão reencontrar ainda o que vocês são, de toda Eternidade.

Ir além da fragmentação existente na humanidade permitir-lhes-á, cada vez mais, reunificá-los a vocês mesmos

UM AMIGO - 12 de junho de 2010

http://vimeo.com/lestransformations
http://1.bp.blogspot.com/-IfFVdbzNPpE/Ug9w7QnKeZI/AAAAAAAAC7o/LETkibucDU0/s1600/000+UmAmigo-12.06.2010a''.JPG
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http://vimeo.com/72504054


e à Fonte.

Eu tenho também que precisar, a partir de hoje, e pela antecipação da emissão à humanidade, nas últimas
Chaves Metatrônicas que lhes serão trazidas durante o seu verão (inverno no hemisfério Sul), que talvez ir mais

adiante, nas explicações.

Certamente com palavras, mas eu lhes peço para irem além das palavras e perceberem a Essência, além das
palavras.

Muitos humanos, hoje, colocam-se questões quanto à Consciência, quanto ao seu papel, quanto ao seu futuro
na nova Consciência e na nova Humanidade.

***

O ser humano evoluiu, desde muito tempo, dentro de uma série de leis redutoras que os privaram do acesso à
Consciência Ilimitada.

Hoje, vários de vocês passam da consciência limitada para a Consciência Ilimitada, em função das
circunstâncias e dos seus atos em suas vidas.

Para aqueles de vocês, não necessariamente presentes aqui, mas que não chegam ainda a distinguir ou a
esclarecer, neles, a diferença da consciência limitada para a Consciência Ilimitada, eu insisti amplamente que o

acesso ao Ilimitado confere a Alegria.

Alegria independente de qualquer causa.

Alegria final, eu diria, do contato com o Si e com a Fonte.

O ser humano, pelas próprias limitações existentes nesta Dimensão, é um ser que se rega e que vive de uma
multidão de crenças, consideradas como ‘verdades estabelecidas e eternas’.

As crenças são justamente o conjunto de elementos e de funções às quais vocês aderiram e que privam,
literalmente, o ser humano, do seu acesso definitivo ao Ilimitado.

As crenças são um conjunto de fatos, de funções, às quais a sua consciência deu peso e corpo, permitindo-
lhes definir os seus próprios quadros, as suas próprias referências e os seus próprios meios de ação.

Se eu lhes disser, por exemplo, que mesmo as forças fundamentais da física, tal como a conhecem nesse
mundo, são apenas crenças às quais vocês aderiram, a muito tempo, de maneira voluntária ou involuntária, e
que têm levado a experimentar a perenidade dessas ditas leis físicas, dentro mesmo da sua Consciência.

Ora, isso não é nada.

Aí também são apenas crenças e é apenas pelo intermédio das crenças que o ser humano é mantido dentro
do limitado, dentro da ilusão.

Hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado fazer um caminho, se tal for a sua escolha, que permite libertar-se
das crenças, quaisquer que elas sejam, e reencontrar, de algum modo, o seu estado virginal que preexistiu, de

toda Eternidade, bem antes que vocês estivessem presentes nos mundos limitados que percorrem hoje.

***

A Consciência não é uma crença, a Consciência é, antes de tudo, Vibração.

Expandir a Consciência, ir para o Ilimitado, corresponde portanto à expansão da Vibração e da Frequência
correspondente a um 'comprimento de onda’, porque se trata, sim, de uma onda: a onda da Consciência.

Esta modificação da sua Consciência se reflete, até mesmo em suas células, como na sua própria
Consciência, por uma sensação profunda de expansão, expressando-se pelo que eu chamei de Samadhi ou

de Alegria final.
Não pode haver expansão de Consciência e penetração no Ilimitado sem esta modificação de Frequência.

Os seus físicos falam de diversas ondas: as ondas mais pontiagudas, chamadas de ondas milimétricas, cuja
Frequência é a mais elevada, que se encontram em um certo número de tecnologias, hoje de ponta, por

exemplo, os radares e todos os princípios eletrônicos que existem nesse mundo, cuja criação não foi ditada
por qualquer facilitação de suas vidas mas, bem ao contrário, para impedi-los de aceder a bandas de

Frequência situadas justamente acima, cuja rapidez encontra-se obstruída, literalmente, pelas crenças e,
agora, pelos meios tecnológicos desenvolvidos pelos que se opõem e que se opunham à Luz.

O ser humano é um ser de Vibração, cuja consciência pode vibrar dentro de ondas que eu chamaria de
micrométricas, cujas Frequências são incomparavelmente mais elevadas do que aquelas existentes na sua

tecnologia.



Mas existe um fenômeno de mascaramento.

Esse fenômeno de mascaramento está ligado às ondas utilizadas por suas tecnologias e também e, sobretudo,
pelas ondas pesadas chamadas de crenças.

Porque, efetivamente, a crença, qualquer que seja, é uma onda que retarda, que congela e que fixa dentro de
uma forma, ou em um modo ou em um mecanismo de funcionamento.

***

O acesso ao Ilimitado, seja ele experimental ou permanente, passa pelo aumento da Frequência, pelo
desmascaramento de uma série de capacidades Vibratórias que existem, nas células como na Consciência,

que foram fechadas, cercadas, pelas diferentes leis da matriz.
Hoje, quando os envelopes existentes no sistema solar e que levaram a reforçar esta limitação não existem

quase mais, esses envelopes, cujos nomes lhes são conhecidos (heliosfera, magnetosfera, ionosfera) estão
em curso de desagregação e, isso, agora, desde o início dos processos de desconstrução.

Hoje, cabe-lhes também, em vocês, por intermédio da Consciência esclarecida, nos momentos de fulgurância
correspondente ao seu acesso ao Ilimitado, desconstruir, em vocês, todas as crenças, tudo o que é pesado,

tudo o que é denso, permanecendo ainda nesta densidade e nesta materialidade, nesta Dimensão, mas
livrando-se, liberando-se, pela Consciência e pela Vibração.

Hoje, quando inúmeras informações e comunicações lhes são oferecidas pelos múltiplos Planos além do seu
campo de compreensão e de percepção, cabe-lhes, não discernir, mas vibrar em adequação com o que vocês
vivem, a fim de permitirem-se subir sempre mais o seu nível Vibratório e a sua Consciência até um limiar, bem
conhecido, chamado, pelo bem amado Sri Aurobindo, de ‘Switch’ da Consciência, permitindo-lhes, quando da
ignição da sua tríplice Lareira (Coroa Radiante da Cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado),

bascular do limitado para o Ilimitado.

Esse basculamento não pode se operar se não houver subida na Vibração, porque o que sobe na Vibração é a
própria Consciência.

Assim, portanto, não creiam no que leem, não creiam, tampouco, no que eu lhes digo, mas creiam unicamente
na Liberdade que lhes é oferecida, a partir do momento em que vocês não acreditarem em mais nada.

Não é mais questão de crer, é questão de viver e de vibrar porque, na Vibração, vocês se libertam
progressivamente do conjunto de crenças.

***

Vocês sairão da dependência, inteiramente.
Vocês não serão mais prisioneiros das suas emoções.

Vocês não serão mais prisioneiros dos seus sofrimentos, mas irão aceder, em Verdade, ao Ilimitado.

Na Consciência Ilimitada, a Vibração das suas Coroas, a Vibração do seu Triângulo, a Vibração das suas
células, permite-lhes, ainda mantendo esse corpo biológico, aceder a Planos que, até agora, lhes eram

desconhecidos.

Assim como eu disse, e repeti, eu fui, durante a minha última encarnação nesse mundo, aquele a estudar, de
maneira completa, os mecanismos de funcionamento da Consciência, dentro do limitado como dentro do

Ilimitado.

Várias ferramentas foram dadas, e ser-lhes-ão ainda dadas, para permitir-lhes, se tal for a sua escolha, irem
cada vez mais para este aspecto ilimitado e essencial.

Uma vez que o caminho estiver aberto (no plano Vibratório, obviamente), vocês farão, todos vocês, frente a
uma série de obstáculos pessoais, mas também coletivos.

Esses obstáculos, preferimos chamá-los de resistências.

Essas resistências são o que, no plano físico, opõem-se à liberdade e à Consciência.

Essas resistências, obviamente, têm múltiplas causas e múltiplas origens, no interior de vocês como dentro da
sociedade e da humanidade.

A primeira das causas, obviamente, é o medo, porque a Vibração pode causar medo.

A perda, ou a dissolução da personalidade, na Essência, pode ser vivida, na consciência não totalmente
unificada, como um processo de morte iminente.

***

Não existem outras portas de acesso à Consciência Ilimitada além da Vibração e do Coração.



O Coração não é um conceito.

O Coração veicula a Vibração do Centro e da Essência.

É muito fácil, para o ser humano, falar do Coração.

É muito fácil, para o ser humano, crer em Cristo, em um Salvador, crer na Luz.

Mas crer não é viver.

Crer é limitante.

Viver é expansão.

É-lhes necessário estarem vigilantes para bem estabelecer, em suas estruturas e na sua Consciência, a
diferença formal que existe entre viver e crença, entre limitado e Ilimitado.

Enquanto estiverem na crença, vocês não estão na vida.

Enquanto permanecerem no limitado, o medo prevalece e o Coração não pode se abrir.

O Coração apenas se abre a partir do momento em que o ‘abandono à Luz’, ou o ‘princípio de Vibração’, for
integrado e aceito na Consciência.

Assim, portanto, a mutação atual da humanidade, o parto da Terra, em curso (assim como revelou Snow, há
pouco tempo), deve também acompanhar-se, para vocês, de uma série de liberações de crenças e de

resistências ou de freios existentes.

Ser-lhes-á necessário tornarem-se vigilantes para estabelecer a diferença do que releva da crença pura, sem
qualquer suporte Vibratório, que é, portanto, fossilização e depreciação.

Vigilância entre este lado aí (obscuro, não luminoso) e o lado luminoso pré-existente e que se manifesta, em
vocês, hoje, permitindo apreender a Inteligência da Luz e a Inteligência do Ilimitado.

Caber-lhes-á, em seguida, não mais escolher (porque essas escolhas foram feitas há alguns anos) mas, bem
mais, estabelecer-se na Vibração e na Liberdade.

O marcador do seu acesso não é nenhum outro senão a Vibração do Coração e a sua capacidade para vibrar
na Unidade e no Samadhi.

A sua capacidade, cada vez maior, para estabelecer-se em si mesmo (com ou sem protocolo, de maneira
espontânea ou, por vezes, ainda através da crença em alguns rituais, sejam respiratórios, posturais ou outros),

permitindo-lhes alcançar o ‘Switch’ da Consciência.

Tornar-se-á cada vez mais fácil, se tal for a sua escolha, estabelecerem-se nos Espaços Ilimitados, permitindo-
lhes amplificar a sua Vibração, a sua própria Frequência, ampliar a sua irradiação e a sua esfera de percepção

Consciente do ambiente.

Vocês irão afastar, cada vez para mais longe, os limites do que vocês são aí, onde haverá cada vez mais
capacidades para dissolução na Eternidade.

Esse caminho é você que o realiza e ninguém mais.

É você que percorre as estradas e ninguém mais.

Mas, do mesmo modo que alguém que viaja pode olhar um mapa, do mesmo modo no seu acesso ao Ilimitado
há balizas e marcadores, por vezes úteis para ajudá-los a traçar a sua própria estrada e não se extraviar no
caminho, porque muitas forças de resistências, durante o seu verão (inverno no hemisfério Sul), serão

colocadas no seu caminho para obstruir a sua expansão.

Quer sejam freios interiores ligados às suas feridas.

Quer sejam freios sociais, afetivos, sentimentais, ou mesmo políticos, ou econômicos, que virão, literalmente,
testá-los com relação à sua capacidade para ir para o Ilimitado, à sua capacidade para não mais aderir ao

mundo das crenças, ao mundo da ilusão.

***

Definitivamente, não há outra escolha, atualmente, do que a escolha de deixar estabelecer a Vibração, ou
desviar-se da Vibração.

A Luz é Vibração.
A Luz é comprimento de onda.

Eu não falo da Luz que vocês veem, eu falo da Luz Espiritual.



Existe, nos Mundos Unificados, uma série de Vibrações que são desconhecidas nesta Dimensão que, hoje, se
aproximam de vocês.

Essas Vibrações, extremamente intensas e rápidas, misturando ao mesmo tempo o que os seus cientistas
denominam raios X, raios Gama e raios Ultravioletas, vão agir em sinergia a partir da sua primeira jornada de

Unificação em 17 de julho, e isso vai durar até o Anúncio a ser feito por Maria.

Durante esta etapa e este período, caber-lhes-á deixar crescer, em vocês, a Consciência e a Vibração, porque,
como compreenderam, a Consciência é Vibração e a Consciência não pode se expandir se a Vibração não

seguir.

A Vibração acompanha e é a Consciência.

A Vibração é o que lhes permitirá discernir, cada um segundo a sua estrada, o que está de acordo ou em
oposição com o que vocês são.

A resposta do Coração, dada há algum tempo pelo bem amado Mestre Ram, são elementos, agora (assim
como a respiração, como os exercícios que permitem fazer passar a respiração dos pulmões ao Coração), que

lhes foram dados a fim de percorrer os caminhos da Vibração da Consciência.

Uma vez que as últimas Chaves lhes tiverem sido reveladas (passando também pela revelação de quem são as
doze Irmãs de Maria), elas irão lhes permitir desenvolver, em vocês, na Alegria e na Unidade, capacidades
espirituais inéditas cujo único objetivo é permitir-lhes um acesso, facilitado e cada vez mais amplo, ao seu

corpo de Estado de Ser, à sua Dimensão de Estado de Ser Ilimitada.

***

Muitas coisas, nesta Terra, precipitam-se, em vocês como no exterior de vocês.

O tempo, tal como conhecem, parece acelerar-se.

Os acontecimentos, interiores como exteriores, e como vocês estão constatando, amplificam-se e irão se
amplificar sem comparação com o que vocês viveram até agora.

Dentro desse turbilhão de limitado e de resistência, caber-lhes-á estabelecerem-se dentro da serenidade para
receber, em meados do seu verão (inverno no hemisfério Sul), as últimas Chaves Metatrônicas que irão lhes

abrir definitivamente as portas do acesso à sua Consciência Ilimitada.

É fundamental integrar Consciência e Vibração porque, como sabem, tudo o que vive nesta Dimensão, como
em outras Dimensões, é Vibração, Forma e Cor, como lhes ensinou o Arcanjo Anael (**).

Absolutamente toda Consciência existente nos mundos Unificados tem a liberdade de estabelecer-se na
Dimensão que lhe convém.

Não há mais separação entre as Dimensões, não há mais separação de Consciência.

A Consciência é Ilimitada e vibra segundo a Frequência que tenciona experimentar em uma dada Dimensão,
mudando de Forma, de Cor e de Vibração ao mudar de Dimensão.

Existe portanto uma diversidade de ‘Switch’ de Consciência nas passagens de um Mundo Unificado para outro
Mundo Unificado.

Esses processos devem ser observados, na sua Consciência e no seu corpo, porque são eles que,
definitivamente, dar-lhes-ão acesso, além das resistências e dos freios, a este Ilimitado.

A Vibração que percebem, para a maior parte de vocês, no nível das Coroas Radiantes ou do Sacro, vão se
amplificar, elas também.

O parto da Terra é também o seu próprio parto e, como todo parto, pode ser mais ou menos fácil, mais ou
menos delicado.

Esta facilidade ou esta dificuldade é apenas em função das resistências.

As resistências, os freios que são unicamente construções do seu mental, em relação com a educação, com
as suas crenças.

É-lhes preciso aceitar e admitir que esses freios, essas resistências, essas crenças, são elementos que
devem transcender, antes de aceder a este Ilimitado e para estabelecerem-se, quando chegar a hora, de

maneira definitiva, no Ilimitado.

***

Continuem a viver, cada dia da sua vida e cada respiração, tendo consciência deste Ilimitado, não
intelectualmente, mas pela Vibração.



O que quer que façam nesse mundo (seja trazendo-lhe prazer, seja confrontando com um parente), tenham em
mente que a Vibração conduz e dirige a Luz.

Aceitando esse princípio, e se fizerem a experiência, vocês irão se aperceber de que vão superar facilmente
tudo o que é crença.

Não existe qualquer obstáculo, na Vibração, que não possa ser dissolvido.

Há apenas as crenças para impedi-los de realizar isso.

Qualquer que seja a dificuldade do que tenham que experimentar (seja através de uma doença, através de um
sofrimento, através de uma relação difícil, de um emprego difícil, de um lugar difícil), existe, em vocês,

uma capacidade Vibratória: aquela da sua própria Consciência que lhes permite, literalmente, transcender
todas essas resistências e todas essas oposições aparentes, manifestando-se à sua Consciência limitada.

Enquanto procurarem estabelecer-se na reação, ou seja, dentro mesmo do seu mental ou das suas emoções,
vocês não poderão escapar das crenças.

O único modo de ali chegar é unicamente Vibratório.

Nenhuma explicação (por vezes desejável, no seu mundo e na sua esfera psicológica), virá no final das
resistências, quaisquer que sejam.

Quanto mais vocês se aproximarem do ‘apogeu Vibratório’ (correspondente ao fenômeno da Cruz Celeste
existente durante o seu verão – inverno no hemisfério Sul), mais vocês serão levados a fazer a experiência da
Vibração (ou da não Vibração), da Consciência Ilimitada e da sua Alegria (ou da sua consciência limitada e do

seu sofrimento).

Vocês têm, e vocês terão em breve, todas as cartas na mão para realizar a sua Grande Obra e levar a efeito o
seu acesso ao Ilimitado, para que a lagarta se torne uma borboleta perfeitamente constituída.

***

Lembrem-se, antes que lhes dê a palavra para questionamentos, em relação com o que eu acabo de
expressar, de que, antes de tudo, a Consciência é Vibração e de que a Vibração é Consciência.

De que, além disso, todo o resto é apenas ilusão, construção mental, emocional ou afetiva, levando-os,
permanentemente, nos caminhos da ação/reação, do karma e da dependência.

É o que hoje a Luz vem realizar, através da Cruz Cósmica, através da jornada da Unificação (em 17 de julho),
através da recepção das últimas Chaves Metatrônicas (entre 07 e 15 de agosto), que irá lhes permitir viver, de

maneira autêntica, não como crenças ou ideal, mas, sim, dentro da sua vivência experiencial, diretamente,
o Ilimitado e a Verdade.

Todo o resto são apenas palavras.

Todo o resto são apenas Ilusões.

Assim como muitos ensinamentos orientais disseram-lhes e repetiram: esse mundo é Maya.

Hoje, isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro, para cada um de vocês, se aceitarem viver o Ilimitado, se
aceitarem deixar a Luz trabalhar, em vocês, para desconstruir o conjunto de crenças que ainda restam, qualquer

que seja o seu acesso ao Ilimitado.

Cabe-lhes também irradiar esta Consciência.

Como o Arcanjo Miguel disse e repetiu, com gosto, durante suas múltiplas intervenções do seu ano
passado: vocês são os Ancoradores e os Semeadores da Luz.

Vocês são aqueles capazes de irradiar a Luz.

Estejam vigilantes para irradiar apenas a Luz e não os males, os apegos ou os sofrimentos, o que quer que seja
que restar em vocês para purificar.

Tenham Fé na Luz, não esta Fé sem Vibração, mas a Fé Vibrante que lhes permite viver na esperança, na
Unidade e na Alegria.

***

Colocando-se na Vibração, vocês irão escapar de todos os limites a que se impuseram ou que lhes foram
impostos pelo sistema, na sua totalidade.

Nada, eu repito, absolutamente nada pode, se vocês estiverem estabelecidos nela, se opor à Luz,
absolutamente nada.

Mas cabe a vocês saberem e viverem a experiência da Luz e da Vibração da Consciência.

Cabe a vocês saberem se aquiescem e se aceitam, inteiramente, a Vibração do Ilimitado.



É isso que está se construindo e que será levado a encerrar-se durante o seu verão (inverno no hemisfério Sul).
Período turvo, se o é, no plano exterior, mas, ô quão importante no plano interior.

Lembrem-se de que da sua capacidade para estabelecer-se na Vibração e na Consciência Ilimitada irá
decorrer a sua facilidade para extirpar-se de todas as problemáticas existentes, quaisquer que sejam.

Não haverá alternativa.
Estaremos sempre ao seu lado para ajudá-lo.

Jamais poderemos fazer o trabalho no seu lugar.

Apenas você e você sozinho é que pode realizar isso, mas não nos é proibido encorajá-lo e canalizar para você
a Luz, de maneira um pouco mais fina e um pouco mais humana, eu diria, com relação à sua humanidade e à

nossa humanidade, nós, os 24 Anciões e as 12 Estrelas de Maria.

Nós somos o Círculo mais próximo da sua humanidade e, nesse título, intervimos e regulamos, para o seu
maior bem, o acesso à sua própria Fonte.

Durante as próximas semanas, muitas crenças vão cair, muitas ilusões, também, admitidas como verdades e
verdadeiras nesta Dimensão, vão se desvendar, inteiramente.

Para muitos, isso arrisca ser um choque.

De fato, imaginem simplesmente que vocês aderiram a algo em que creram e viveram, nesta adesão e nesta
crença e que, de um dia para o outro, aquilo cai, inteiramente.

O que farão vocês?

Vocês vão reagir e voltar na resistência?

Vocês irão para o sofrimento?

Ou vocês aceitarão que a Vibração faça o seu trabalho e que a sua Consciência Ilimitada assuma a
retransmissão?

Lembrem-se de que a personalidade não pode dirigir ou canalizar a Luz.

Somente a Luz conhece a Inteligência da Luz.

Somente o Ilimitado conhece o Ilimitado.

Através do limitado vocês não poderão encontrar qualquer solução, absolutamente nenhuma, para as
resistências e para os freios.

Aí também, há uma mudança de ponto de vista importante a manifestar e a realizar.

Obviamente, na matriz, desde o primeiro sopro, fomos todos habituados a lutar: lutar para comer, lutar para
existir, lutar para viver, lutar para se opor.

Hoje, o momento não é mais para isso, porque vocês estão no final, no extremo final do Kali Yuga, da idade
sombria.

Este final assinala o retorno da Luz e, portanto, a passagem sob outros ritmos e outras leis, existentes na
Unidade, e que foram perdidos nesta dualidade, de maneira voluntária, não pelo ser humano, mas por aqueles

que o arrastaram nesse mundo.

É-lhes necessário tornarem-se, cada vez mais, seres de experiência e de Vibração, seres de Coração.

Lembrem-se também de que os seres de Coração são seres que servem, pela Vibração e pela Consciência,
bem antes, e de maneira bem mais forte, do que a ajuda prestada de maneira material.

Na Vibração e na Consciência Ilimitada, absolutamente tudo pode se resolver, para a sua vida, mas também ao
redor da sua vida.

Aí está, caras Irmãs e caros Irmãos, o que o meu Coração queria dizer ao seu Coração.

Se existirem, agora, perguntas com relação ao que eu acabo de dizer, em relação com a Consciência, com a
Vibração, com as crenças, com o limitado e o Ilimitado, vamos tentar balizar, ainda mais, a estrada do que vem

para vocês.

 ***

Questão: qual é a ligação entre culpabilidade e crença e como superar isso?
Bem amado, seria necessário que você especificasse qual ligação você estabelece, você mesmo, entre



culpabilidade e crença.

***

Questão: foi dito que Deus, ligado às crenças, era ele mesmo um acusador de culpa.
A crença, bem amado, decorre de uma falha.

Esse mundo, como disse nesse mundo dissociado, é um mundo de crenças, e nada mais.

A crença retarda a Vibração.

A crença cristaliza, e densifica, e estabelece, e materializa, em todos os sentidos do termo, a desmaterialização
e, portanto, a desconstrução das crenças, quaisquer que sejam.

A crença é diretamente oriunda da culpabilidade induzida por Yaldébaoth, aquele que foi denominado, muito
tempo, Deus, que se substituiu à Fonte.

Yaldébaoth funcionou pelo ‘princípio de ação e de reação’, modificando as forças que vocês chamam de
gravitacionais.

Foram instauradas as leis de ação/reação.

Essas leis de ação/reação os levaram, progressivamente, a estabelecerem-se nas crenças, essas crenças que
representam a sua própria reação à culpabilidade.

A culpabilidade é procedente de uma série de fechamentos, aí também, em relação com crenças e, do mesmo
modo, para escapar da culpabilidade, é necessário construir novas crenças, permitindo escapar das antigas

crenças.

Mas, de crença em crença, vocês não saem das crenças, porque a crença, associada a outra crença, os
estabelece no peso, na densidade e na ausência de leveza.

A liberação, o alívio da Consciência, reflete-se pelo desaparecimento da culpabilidade e das crenças.

É-lhes preciso substituir, todos, sem exceção, em todos os setores da sua vida, a noção de culpabilidade, pela
noção de responsabilidade.

A responsabilidade é liberdade, a culpabilidade é livre arbítrio.

A liberdade e o livre arbítrio são duas vertentes, totalmente opostas e contraditórias, de uma mesma realidade,
que não é a Verdade.

Apenas estabelecendo-se na liberdade, na responsabilidade, na Vibração, que vocês poderão escapar às
crenças procedentes da culpabilidade ou ao que chamaria de contra-crenças procedentes das crenças iniciais.

Vários sábios disseram-lhes, nos tempos passados, e o próprio Buda: «não creiam em nada do que lhes
dizem, se vocês mesmos não fizerem a experiência».

Ora, hoje, a experiência que lhes é proposta, nesta Terra, é a experiência da Vibração e da Consciência
Ilimitada.

Assim, portanto, de nada serve aderir aos dogmas do Ilimitado, ou à Verdade da Unidade, se vocês mesmos
não a viverem.

É preciso que as suas crenças, aí também, passem na vivência.

Mas a vivência apenas pode acontecer através da revolução da Consciência e da passagem do ‘Switch’ da
Consciência, possível graças à Vibração e unicamente graças ao Coração.

Não há lugar para a culpabilidade, no Coração.

Há lugar para a culpabilidade no ego e na personalidade e nas lutas inerentes à manutenção da vida, nesta
Dimensão.

Certamente, não lhes é solicitado para colocar fim nesta Dimensão, colocando fim nos seus dias, longe disso,
mas para transmutar esta Dimensão, devolvê-la à sua Unidade, à sua Verdade e à sua Liberdade,

estabelecendo-se firmemente, vocês mesmos, na Vibração, na Luz e na sua Inteligência: o que foi chamado
de Abandono à Luz.

No Abandono à Luz encontra-se o fim da culpabilidade e o fim das crenças.

Vocês não podem manter crenças e viver a Vibração.

Lembrem-se de que a Vibração da Consciência é expansão, de que a Consciência alcança o Ilimitado,
aumenta a sua Frequência e pode alcançar setores até agora inéditos para a consciência limitada.

Ao passo que a crença os mantêm, assim como a culpabilidade e os medos, na ilusão, na limitação e os faz,
obviamente, rejeitar o princípio de Unidade, porque o ser humano que não pode viver a experiência da Unidade



vai, obviamente, dizer que isso não existe e que não existe redenção pela Unidade, mas unicamente no
princípio de superação e de fazer o bem para se opor o mal.

É exatamente o que deseja Yaldébaoth [demiurgo, chefe dos arcontes] e é exatamente o inverso do que nós
desejamos para vocês.

***

Questão: sentir a Alegria no Coração corresponde à Vibração da Luz?
Inteiramente.

Mas preste bem atenção para o fato de que sentir a Alegria no Coração não seja uma reação a uma satisfação
qualquer do ego, mas, bem mais, o resultado do seu estado meditativo ou da sua própria Profundez.

Enquanto a sua Alegria no Coração permanecer dependente de uma circunstância exterior, ou de uma
satisfação, seja qual for, isso não é a Vibração do Coração.

***

Questão: poderia nos falar do mundo de Assiah? O mundo do infinito, do absoluto?
Não estou certo de ter apreendido o pedido.

Como se pode falar do infinito?

Eu posso evocar o infinito.

Eu posso dar-lhes vontade, pela Vibração, de ir para este estado de Consciência, mas não existem palavras
que permitam descrever a vivência em meio aos mundos do Estado de Ser porque, a partir do momento em

que se expressar, em meio a esse mundo, isso se torna redutor.

A analogia pode ser encontrada: imaginem-se projetados a mais de 1.000 anos atrás e tentem explicar a uma
pessoa daquela época o que é uma onda, o que é um telefone, o que é um automóvel.

O único modo que temos, uns e outros, nos Mundos Unificados, de fazê-los alcançar, da Consciência, esses
mundos do absoluto, é unicamente Vibratório.

É ao que o Arcanjo Miguel se empenhou durante os Casamentos Celestes e as Etapas.

É ao que nós nos empenhamos nos dez primeiros minutos de cada hora.

É ao que vocês se empenham, vocês mesmos, no momento dos seus espaços meditativos, que isso seja
através dos protocolos ou de maneira espontânea.

Há apenas a experiência vivida que pode dar conta do que é o absoluto, e não qualquer palavra.

Não esqueça que eu coloco, e que nós iremos colocar cada vez mais, as balizas, no seu mapa e na sua
estrada, para permitir-lhes chegar ao destino.

Mas falar-lhes do destino e do que ali acontece, com palavras, parece-me extremamente difícil.

Assim foi com todos aqueles que viveram estados místicos ou estados à beira da morte.

Falar da Luz não é viver a Luz.

Falar de encontros mágicos que existem nesses mundos, não é vivê-los.

Hoje, vocês estão engajados a vivê-lo e vocês não poderão vivê-lo por qualquer atividade do mental.

***

Questão: durante a minha infância parece-me já ter vivido um fenômeno de reversão. Isso estaria
em relação com o ‘Switch’ da Consciência?

Caro irmão, quem melhor do que você pode responder a esta questão?

Aquele que viveu o Switch da Consciência, hoje, nos Casamentos Celestes, nas Etapas, ou nesta etapa que
vive a humanidade, permanece, como dizer..., marcado, de maneira infinita, por esse Switch da Consciência.

Assim, portanto, mesmo tendo vivido isso em tempos mais antigos, antes que a Luz reinvestisse na Terra,
muitos seres humanos puderam viver alguns estados próximos desse Switch.

Mas a lembrança do Switch não permite estabelecê-lo, hoje, na Consciência Unitária, porque a lembrança é
também um processo pertencente a uma concepção linear do tempo que prevalece nesta Dimensão, mas não

na Unidade.



Assim, portanto, você não pode se apoiar em qualquer experiência vivida no passado.

Você apenas pode apoiar-se em você mesmo, dentro do instante presente, e na Verdade do instante.

O Switch da Consciência, quando vivido uma vez, pode se reproduzir quase à vontade, nos espaços
meditativos, mesmo se, para muitos de vocês, não for permitido ir extirpar-se desta Dimensão para o Estado
de Ser, no corpo de Estado de Ser e ali permanecer, porque isso nos privaria de um apoio essencial nesta

Dimensão dissociada, para o estabelecimento da Luz.

Lembrem-se de que o fenômeno de ‘Switch’ é observável, sem qualquer contestação possível, quando vocês
o vivem.

Mas enquanto isso permanecer abstrato, no nível de palavras ou de conceitos, e não for vivido, obviamente,
vocês não podem integrá-lo ou compreendê-lo.

Os únicos elementos, ainda uma vez, que podemos dar-lhes e nos quais insistiremos cada vez mais, são
diretamente vindos dos obstáculos que vocês podem compreender, porque eles utilizam as engrenagens e os

mecanismos do mental, das crenças, da culpabilidade, das emoções, dos apegos, quaisquer que sejam.

Retenham, contudo, que o Switch da Consciência, como o acesso ao Ilimitado, como a Alegria do Coração
são, antes de tudo, Vibratórios, percebidos pela Vibração na Coroa Radiante da Cabeça e, sobretudo, do
Coração ou no Triângulo Sagrado, mas que, acima de tudo, viver este Switch, ou viver o Ilimitado, é uma

questão de Frequência e de Vibração, porque a Consciência é Vibração.

E eu poderia dizer que ao mesmo tempo, no momento da dissolução, ela é ausência de Vibração, porque a
Vibração mais extrema reingressa na ausência total de Vibração.

***

Questão: Maria Madalena, a companheira de Cristo, faz parte das 12 Estrelas de Maria?
Cara irmã, não me é permitido responder no lugar daquelas que decidem o momento da sua própria revelação.

***

Questão: como fazer calar o mental?
Pela Vibração.

A Vibração tem a capacidade para fazer calar o mental.

É então desejável, para fazer calar o seu mental, polarizar a sua Consciência e o seu mental, ele mesmo, na
Vibração.

Quanto mais a Vibração se acelerar, mais a sua Consciência vai se elevar, e mais o peso das crenças e do
mental vai se tornar insignificante diante da potência e da amplitude da Vibração.

Você não pode fazer calar o mental com o mental, porque o mental é, por Essência, dual.

Não esqueça que o que você chama, no seu mundo, de mental e de emoção, é diretamente vindo da matriz, e
que os mundos Unificados não conhecem as emoções e não conhecem o que vocês chamam de mental.

Nós, certamente, sim, como seres que estivemos encarnados nesta Dimensão, nós sabemos e vivemos o que
representa o peso do mental e das crenças, quaisquer que sejam, na manutenção da ilusão e da dualidade.

***

Questão: a alegria que sinto na natureza é uma alegria que releva de uma causa exterior ou está
verdadeiramente ligada à Vibração?

Cara irmã, a natureza, as árvores, os vegetais, têm já, desde muito tempo, um pé ou uma raiz nas Dimensões
Unificadas.

As árvores são os retransmissores do Céu e da Terra, os retransmissores entre as Dimensões dissociadas e
as Dimensões Unificadas.

Assim, portanto, percorrer a natureza com um coração leve permite sentir a Alegria e o contato com a Unidade,
de maneira completamente real.

***



Questão: os animais são uma ligação entre os mundos dissociados e os Mundos Unificados?
Cara irmã, eu responderia que os animais são uma falsificação da Unidade.

Eles são criações, a maioria deles, arcônticas [dos Arcontes], exceto alguns mamíferos marinhos e alguns
animais em curso de individualização.

A maior parte dos animais foi criada por mestres geneticistas e introduzida nesta matriz para parodiar, de algum
modo, as raças estelares.

Somente alguns animais e alguns insetos, também, em particular as abelhas, são procedentes dos Mundos
Unificados.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros irmãos e caras irmãs, do meu Coração ao seu Coração, na Luz e na Unidade, eu lhes digo até muito em
breve.

Eu teria a alegria de acompanhá-los na Vibração, dentro de alguns instantes, acompanhado da minha irmã
Snow.

Até muito em breve.

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

(*) ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

*

(**) ARCANJO ANAEL (12.05.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-12-de-maio-de-2009.html

***
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Nota: lendo atentamente as indicações que seguem, vocês deverão ter todos os elementos para seguir a intervenções de Maria, o que nos permitirá ganhar tempo
precioso nas respostas às inúmeras questões que nos são dirigidas.

Agradecemos sua colaboração!

Maria indicou, quando de sua intervenção de 27 de maio último, que ela interviria, mas sem precisar de qual maneira (trocas? informação? Presença pura?
...) nem a que hora, nem em qual período exatamente.

Descobriremos portanto as modalidades de cada «intervenção» progressivamente, como vocês...

As intervenções de Maria não se fazem num contexto «público», exceto indicação específica.

Vocês encontrarão todas as transcrições em nosso site, na rubrica «mensagens a ler», assim como as gravações, na rubrica «mensagens a ouvir» (à
exceção daquela de 7 de junho de 2010, que ocorreu exclusivamente na vibração).

Fazemos nosso melhor para que vocês encontrem em nosso site a transcrição dessas intervenções, nas 24 horas posteriores à canalização.

Para lembrar, aqui um extrato da intervenção de Maria de 27 de maio último:
"Decidi, em colaboração com aquelas a quem chamei minhas Doze Estrelas, minhas Doze Irmãs, intervir nesse canal (mas também de outros modos que lhes

revelarei), nos dias 7, 17 e 27 de cada mês).
Não lhes darei a hora, mas vocês terão a oportunidade, por vocês mesmos, de viver e de sentir a hora de minha vinda entre vocês".

-----------------------------------------------

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Meus queridos Filhos, agradeço por me acolherem em seu Coração.

Venho a vocês para confirmar-lhes um certo número de elementos e de acontecimentos que estão vivendo, em seu Templo, como
nesta Terra alimentadora.

A hora chegou de acolher, em vocês, minha Presença, minha Presença, pelo momento, silenciosa.

Inúmeros de vocês, sobre esta Terra, sentem, sem sempre ali poderem colocar palavras, um chamado para arrumar a casa, para se
prepararem, interior e exteriormente.

Congratulem-se porque, em meio à minha aproximação de sua Dimensão, minhas Irmãs e eu mesma celebraremos, em breve, nossas
redescobertas com vocês.

Resta-lhes estabelecer sua Consciência em seu Coração, na simplicidade, na Unidade e no Amor.

Muitos sinais vivem-se hoje, sobre esta Terra, sinais anunciados de todos os tempos por todos os profetas enviados pela Luz.

Venho, quanto a mim, dizer-lhes e revelar-lhes o nome de 3 outras de minhas Irmãs, algumas que foram muito conhecidas e que
deixaram, nesta Humanidade, tesouros de conhecimentos, para uma dentre elas.

A segunda delas, falecida há pouco tempo, é aquela que pôde ver, com sua clarividência, o conjunto de elementos que vocês vivem
atualmente.

A terceira, quanto a ela, foi aquela que mais trabalhou, num silêncio por vezes de reclusa, para manter a Vibração do Amor sobre esta
Terra.

A primeira lhes é muito conhecida, foi chamada, em sua vida, Hildegard von Bingen.

MARIA – 17 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-bqHAJUb3KdI/UYhVwI5RrII/AAAAAAAABpQ/HX4svr7WCMQ/s1600/Maryprintroses4.JPG


1098 - 1179

Ela é aquela que legou à Humanidade, em tempos antigos, muitos conhecimentos, muitas músicas, muita compreensão dos Universos
e das Dimensões.

A segunda, morta há muito pouco tempo, legou-lhes um conjunto de visões proféticas que correspondem ao que vocês vivem, nesse
momento, sobre esta Terra.

Seu nome foi No Eyes (Sem Olhos).

1945 - 1980's

Ela é aquela que deu, em suas visões interiores, a maior parte dos elementos exatos e reais que vocês vivem e que vocês se aprontam
a viver durante o período precedente a meu Anúncio.

A terceira, quanto a ela, foi muito discreta em sua vida, ainda que os milagres abundaram em seu período de vida.
Seu nome foi Irmã Yvonne Amada de Malestroit.

1901 - 1951

http://api.ning.com/files/F7Al6*BbFQFNL4Z5EJnut0vx2Krrcg00IRS9cGoqOjQNm7ZTpCj6KNIgWOEgQqEJ7*CVulKNPHovsBRJnWzBtssdYSHrH*a3/4hildegard5.JPG


Essas três Irmãs, cada uma com sua Estrela e com sua Luz, acompanham-me em minha vinda.

Cabe-lhes informarem-se, se tal é seu desejo, sobre o que elas anunciaram para esta época, porque vocês ali encontrarão,
certamente, analogias desconcertantes com o que foi dito, há muito tempo, a São João, pelo Cristo.

No Eyes certamente foi aquela que lhes deu o mais de elementos exatos sobre o que vem para vocês.

Obviamente, não é questão, através disso, de pesquisar qualquer catastrofismo ou provocar quaisquer medos mas, bem mais, adotar
um olhar lúcido, um olhar de clareza, um olhar de profundidade e um olhar de justiça, do parto desta Terra nesta Nova Dimensão.

Sim, vocês entraram nas primeiras contrações, vocês entraram no período que demarca e que precede a libertação.

O parto está em curso.

Ainda uma vez, somente a Fonte conhece a vinda precisa, mas o trabalho está engrenado, o trabalho é agora.

Assim, em vocês também deve dar à luz, literalmente, seu Estado de Ser, sua Dimensão de Amor, sua Dimensão Estelar.

Não se atrasem nos sofrimentos desse Mundo, como em seus sofrimentos.
Peçam minha ajuda, peçam a minhas Irmãs, mas peçam com o Coração para serem, vocês também, libertados do que deve ser

dissolvido no que vocês são, nesse Mundo.

A hora é agora.

Vocês chegam a um certo número de elementos, anunciados desde muito tempo, e manifestados nos aspectos planetários muito
específicos, que correspondem ao que o ser humano chamou Eclipse e que corresponde ao que foi anunciado, pelo bem amado

Cristo, há algumas dezenas de anos.

A passagem da Cruz, no céu, corresponde à Cruz, para vocês: viver em verticalidade ou em horizontalidade.

As escolhas, obviamente, meus amados, estão feitas.
Resta-lhes manifestá-las, em suas vidas, pela Vibração de seu Coração, por sua humildade, por seu recolhimento, e por sua ação

nesse Mundo portador da Vibração da Luz Autêntica que lhes permitirá, após meu Anúncio, num tempo posterior, mas próximo, acolher
Ki Ris Ti.

Queridos Filhos, eu os convido para irem cada vez mais para a fraternidade, para irem cada vez mais para a humildade, para a
simplicidade, porque é a melhor maneira de manter a Vibração de seu Coração, a Vibração de seu Espírito e trabalhar no Amor

Verídico.

Quaisquer que sejam as dores do parto, em vocês como sobre esse Mundo, somente seu Amor permitirá transcender e sublimar este
período de grandes sofrimentos, mas também de grandes alegrias.

Tenham-se prontos.

A um momento foi dito: «porque ninguém conhece a hora e o dia».
Tenham-se prontos porque o momento chegou.

Vocês entram, durante seu Verão (inverno no hemisfério sul), no período o mais magnífico e o mais desconcertante da história da
Humanidade desde mais de 320.000 anos.

Convém que se alinhem e que se estabilizem.
Recorram, ainda uma vez, a mim ou a minhas Irmãs.

Muito em breve, uma dessas três Irmãs tomará a palavra nesse canal para exprimir as condições que vocês devem observar para viver
o que está para viver, para seu parto como aquele da Terra.

Aí está, bem amados Filhos, o que tinha a dizer-lhes, a transmitir-lhes.

Se há questões com relação a esse processo, e somente em relação ao que acabo de dizer, quero bem ouvi-los e tentar ali trazer uma
resposta, no Coração e na Vibração.

Não temos perguntas, agradecemos.

Meus queridos Filhos, eu lhes peço então que acolham, em silêncio, ao longo de todo este dia, mas de maneira mais precisa, agora, a
Vibração de minha Presença e a Vibração de meu Amor em seu Coração.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve.

Voltarei a expressar-me, também, em 27 de junho, para tê-los a par da evolução do parto em curso.

Eu os abençoo, eu os amo e estamos com vocês.

... Efusão de energia ...

Até breve.

************
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~ ESTABELECIMENTO DA CONSCIÊNCIA NO CORAÇÃO ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua Consciência, eu falei, há pouco tempo, sobre o elo e a
relação formal que existem entre Consciência e Vibração.

O acesso ao Estado de Ser é Vibração.

A Consciência Ilimitada é Vibração.

A consciência limitada é Vibração mínima.

Em meio às transformações que vocês vivem agora, vários de vocês são chamados a Vibrar, primeiramente por
intermédio das Coroas Radiantes, do Triângulo Sagrado, para acender as lâmpadas, para, em seguida, em um
segundo momento, acender as novas lâmpadas chamadas ainda de Novos Corpos e, por último, através da

reunificação das novas lâmpadas, como as Três Lareiras, viverem a Vibração que lhes permite aceder a esta parte
que lhes era desconhecida e inacessível até o presente.

Vibrar no Ilimitado e passar na Consciência Ilimitada se faz por uma acentuação e uma aceleração da Consciência e
da frequência da Vibração.

Nesta expansão da Consciência e nesta expansão da Vibração, vocês se apercebem de que uma série de freios, uma
série de portas que estavam fechadas se entreabre e lhes permite entrar em comunicação, em relação com outros

reinos, com outros mundos.

Assim, portanto, a Vibração que passa do limitado ao Ilimitado, se acompanha da passagem de uma relação
compartimentada, segmentada, fechada, para uma relação aberta que lhes permite entrar em comunicação com o

universo, com a Terra, com os vegetais, com todas as Consciências, quaisquer que sejam a sua forma e a sua
Dimensão.

As explicações, no sentido em que se entende, no nível humano, bloqueiam a Vibração.

Certamente, a explicação é satisfação para o mental, mas ela é limitante e cristalizadora para a Consciência
Ilimitada.

A passagem do ego ao Coração, ou a passagem do mental ao Coração, necessita do abandono de certo número de
regras de funcionamento, todas provenientes do mundo que vocês conhecem, de seus limites, de sua própria história,

de suas próprias feridas e de seus próprios condicionamentos.

A explicação do Coração é evidência, simplicidade.

Ela não passa pelo filtro do mental.

Ela não passa pela razão.

UM AMIGO - 18 de junho de 2010
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Ela não passa, sobretudo, pela dualidade e pela discriminação.

A passagem do limitado ao Ilimitado consiste já em aceitar, não como um dogma, mas como uma realidade
Vibratória, que vocês são ao mesmo tempo isso e bem além disso, que vocês são ao mesmo tempo esse corpo

perecível e além, esta Dimensão de Semente de Estrelas que não conhece a limitação.

Será necessário reunificar, entregar na relação, a parte limitada de vocês com sua parte Ilimitada.

Isso apenas pode se realizar pelo Coração e pela Vibração, e a Vibração apenas pode aparecer se o Coração vibra.

Eu não falo, certamente, da Vibração chamada prânica ou etérea, eu falo da Vibração chamada de Supramental,
de plano "de la città", aquela que percorre os seres despertos, segundo as descrições que fez Sri Aurobindo.

A Vibração do Supramental é uma Vibração extremamente rápida, bem diferente da simples percepção vibratória
usual e habitual, bem conhecida daqueles que percebem, pela energia, pela onda.

Lembrem-se também de que penetrar as esferas do Ilimitado necessita de abandonar todo julgamento, com relação
a si mesmo, com relação ao outro, como o disse Anael, confiar-se, abandonar-se à Vibração da Luz para viver a

Essência e a quintessência.

Lembrem-se também das palavras de Cristo: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a ser tal como
uma criança”, criança marcada pela espontaneidade e a Presença, no instante e no momento presente, bem maior

do que pode viver um adulto, por seu passado e por suas projeções no futuro.

Alguns apoios, para além do corpo e para além da Consciência pura, poderão ser utilizados.

Lembrem-se de que esses apoios são apenas ferramentas que lhes permitem, certamente, aproximá-los da Vibração
do Ilimitado.

Assim são os mantras, assim são os cristais ou outras técnicas Vibratórias dentro na natureza, que lhes permitem, não
aceder ao Ilimitado, mas aproximá-los de maneira Vibratória porque, definitivamente, somente a Consciência, na
aproximação do Ilimitado, aceita não mais ser limitada, para não mais manifestar diferença de separação entre a

consciência comum da véspera (consciência da sua Dimensão) e a Consciência Ilimitada (no Estado de Ser, nas
dimensões unificadas).

Há a possibilidade, devido à época específica que estão vivendo, de dirigir, com freios muito mais importantes, sua
própria Consciência, do limitado para o Ilimitado.

É-lhes possível, dentro da majoração da Vibração, perceber esta Vibração e conectá-la e depois, em seguida,
identificá-la à Consciência.

A Consciência Ilimitada é Vibração.

A Consciência Ilimitada é não fixação em uma forma.

A Consciência Ilimitada é Vibração extremamente rápida como a Luz, certamente, não aquela que vocês veem, mas
aquela que existe na Alegria, no Samadhi e na Consciência pura Sahat-shit-Ananda.

É dentro disso que nós os convidamos.

O ideal, o objetivo, sendo realizar, de maneira muito prática, a própria subida Vibratória de vocês mesmos, dentro
de seus espaços meditativos, como em seus atos comuns, de sua Vida comum.

Isto que realizei em minha vida, numa época onde era muito mais difícil é, em resumo, muito mais fácil hoje.

Retenham que os únicos obstáculos são apenas procedentes do mental, das emoções e, antes de tudo, das crenças e
dos condicionamentos e, portanto, dos medos, porque isso é um medo que foi inscrito em suas estruturas, em um

dado momento da sua evolução em meio a esta Dimensão dissociada, que foi responsável pelas crenças porque, em
meio às crenças, há um contexto e, em meio a esse contexto, há o apaziguamento do mental.

Sair das crenças para ir para o Ilimitado é, por vezes, para alguns seres humanos, difícil.

Aceitar abandonar todas os referenciais, todos os condicionamentos e, portanto, todos os medos, que estão por vezes
tão inscritos em meio à memória coletiva da Humanidade dissociada que vocês chamam de matriz, que isso

representa um desafio importante.

Mas, lembrem-se, como lhes disse o bem amado Arcanjo Miguel, de que a Luz tocou a Terra.

Assim, portanto, ela está à sua porta, muito mais facilmente que há ainda um ano, muito mais facilmente que há
dez anos ou vinte anos.

Eu diria mesmo que a Consciência capaz de se estabelecer no Coração, na Coroa Radiante do Coração, poderia
entrar na Consciência Ilimitada, de maneira instantânea, pela Vibração que se propaga no conjunto de estruturas do

corpo e dos corpos sutis.

Aí está, preliminarmente, o que tinha a lhes emitir.



É evidente que, se houver em vocês questionamentos relativos ao que chamamos de Consciência e Vibração, se
houver necessidade de alimentar o Coração e a cabeça pela Vibração, para ajudá-los a irem sempre mais para o

Coração, podemos responder a essas questões.

***

Questão: uma Paz sentida no Coração é um acesso a este Ilimitado?

Caro Irmão, na Vibração do Coração percebida, existe certo número de estados.

Do mesmo modo que, quando o Antakarana se constrói (essa ponte de Luz que une a personalidade inferior à alma,
existem sete sons, sete tonalidades diferentes), do mesmo modo, ao nível do Coração, existem

sete Samadhi diferentes.

A Paz é uma das etapas.

O conjunto desses Samadhi encerra-se no que é chamado o Maha Samadhi ou Grande Samadhi, aquele que lhes
confere o acesso à Eternidade.

A Paz é uma etapa essencial e preliminar, mas existem outras.

***

Questão: esses diferentes estados já existem em nós e se deve simplesmente redescobri-los?

Caro Irmão, o acesso ao Estado de Ser foi retirado, há muito tempo, para a maior parte de vocês.

Não é portanto exato dizer que está inteiramente presente no Interior de vocês.

Existem estados a reconquistar.

Passar do Interior para o exterior, passar da Consciência limitada para a Ilimitada, é o objetivo.

Lembrem-se de que o seu corpo de Estado de Ser permaneceu prisioneiro no sol.

O Antakarana  do Sol para a Terra foi realizado, pelos Casamentos Celestes, por intermédio das Etapas.

O conjunto do sistema solar está agora conectado.

Resta estabelecer a Cruz Planetária que permite resolver as últimas oposições.

Assim, portanto, vocês descobrem espaços que, quando se instalam em vocês, lhes parecem interiores e eles o são,
mas não eram preexistentes devido ao fato mesmo do princípio de falsificação.

***

Questão: porque perder todos os marcadores ligados à personalidade, pode assemelhar-se à loucura?

Caro Irmão, a partir do momento em que o humano funcionou com marcadores (esses marcadores sendo tanto
psicológicos, comer para manter o corpo, ir ao trabalho para poder alimentar-se, manter relações num casal ou outra

forma de relação), tudo isso considerado como vital pela personalidade, a partir do momento em que sua única
necessidade torna-se o Coração, a partir do momento em que vocês tornam-se capazes de se estabelecer, por tempos

cada vez mais intensos e longos, no Coração, obviamente, isso pode parecer loucura à personalidade.

Esta etapa corresponde à dissolução da personalidade.

Esta dissolução não é um desaparecimento da personalidade.

É o que ela quis fazê-los crer.

Mas esta dissolução, esta pequena loucura, é a etapa necessária para que vocês não estejam mais sob a influência da
personalidade, mas para que a personalidade esteja submissa, inteiramente, à Vibração da Luz, do Estado de Ser e

da Unidade.

A perda dos marcadores é indispensável nos diferentes estados místicos, dos quais alguns lhes são hoje perfeitamente
conhecidos, pelo próprio princípio de experiências de morte iminente.

É evidente que o acesso a esta Luz, ainda que não seja a verdadeira Luz, que só possa se fazer fora do corpo, fora do
aspecto Ilimitado... A chance específica ligada a este final de ciclo é que vocês não têm necessidade de sair desse

corpo para experimentar a Luz, porque a Luz veio a vocês e a Luz e ganhou o direito de se manifestar e de se revelar
e, sobretudo, de se estabelecer.

A problemática é que vários seres humanos estão tão fechados dentro de seus hábitos, de seus medos, de seus modos
de funcionamento (vindos justamente da personalidade), que lhes será muito difícil, no momento vindo, elevar suas

Vibrações para aceder a esta Vibração do Estado de Ser.



As feridas são limitações da Vibração.

Os medos são cristalizações.

Os sofrimentos são também alteração do Ilimitado.

A personalidade tem o hábito de viver dentro de alguns quadros perfeitamente racionais e definidos nos quais tudo é
apreensível, ou tudo ao menos calculável, ainda que o cálculo seja falso.

O que não é o caso na simplicidade do Coração e na Vibração do Ilimitado.

Foi-lhes frequentemente dito que a Luz é Inteligência, e que a Inteligência da Luz não pode estar situada no mental
discursivo que passa seu tempo a escolher no bem e no mal, no julgamento de valor, no que é bom e no que não é

bom.

A Luz do Coração na Luz Vibral, na Unidade e no Ilimitado, é evidência e simplicidade.

No mental e na personalidade apenas existem questões.

No Coração, apenas existem respostas a questões que não existem mais.

***

Questão: o que significa o fato de dizer que o sofrimento é alteração do Ilimitado?

Cara Irmã, nos mundos unificados e no Estado de Ser, a Sombra não existe.

A doença, no sentido em que entendem, não existe.

Tudo é harmonia, beleza, bondade, felicidade.

Existem múltiplas possibilidades de mudança de forma.

A doença é cristalização dentro de uma forma já fixada por ela mesma, nesse corpo biológico.

Assim, portanto, um sofrimento, qualquer que seja, nesse corpo, como numa ferida emocional ou mental, é um freio
importante ao acesso para o Ilimitado.

O acesso ao Ilimitado, quando começa a aparecer e a se manifestar à sua consciência comum, tem virtudes e
capacidades de dissolução das cristalizações.

Assim, portanto, o sofrimento é limitação.

O sofrimento os impede de terem acesso ao Ilimitado.

Ora, lembrem-se que é útil, ou indispensável, para a maior parte dos seres humanos, de aceder a esse ‘Switch’ de
Consciência que os faz passar do limitado ao Ilimitado, antes que o sofrimento visto com o olhar da lagarta torne-se

intolerável sobre esta Terra.

Da sua capacidade para passar ao estado de borboleta resultará a sua capacidade para afastar-se da lagarta e dos
seus sofrimentos.

***

Questão: o aumento da energia da Vibração vai permitir a certo número de seres humanos, mesmo inconscientes, de
atingir este Ilimitado?

Caro Irmão, cada dia de seu tempo, nós o esperamos.

Cada dia de seu tempo, um número cada vez mais importante de seres humanos começam a aceder à Paz do
Coração e, também, à intuição ou ao instinto que algo de essencial está as suas portas.

Diante desta forma de urgência Vibratória e de Consciência, é evidente que nós nos preparamos para acolher, a
cada dia, cada vez mais seres humanos no seu Estado de Ser.

Esperamos sempre vê-los mais numerosos deixar os espaços da limitação.

***

Questão: voltar a ser criança e reencontrar a criança liberada em Si, reencontrar esta criança liberada em Si é uma
maneira de aceder ao Ilimitado? Uma ilustração de pureza, de elevação espiritual?



Caro Irmão, se isso se acompanhar da Vibração do seu Coração e da Vibração do conjunto dos seus constituintes,
então, sim.

Aí também, muitas palavras existem: a criança Interior, criança inocente...

Eu já expliquei toda a diferença entre o Amor, no sentido em que vocês o empregam pelas palavras, com o Amor
Vibração.

Do mesmo modo, colocar palavras é sempre possível, mas lembrem que no Ilimitado, o que prevalece é a Vibração.

Assim, vocês podem fazer e expressar palavras por vezes muito belas, se não são Vibrantes, elas não correspondem à
Verdade.

Assim, portanto, vocês devem passar do conceito, tão sedutor que seja, para a Vibração real, do Estado de que falo.

A pureza é efetivamente uma das etapas, mas, infelizmente, existem alguns seres humanos para quem a pureza é
uma procura absoluta que se traduz por uma busca mental e absolutamente não por uma busca Vibratória.

É muito importante diferenciar isso.

A solução para o limitado é a Vibração que conduz ao Ilimitado.

Então, evidentemente, certo número de conceitos são aplicáveis nisso, mas, se vocês aplicam os conceitos e não
vivem a Vibração, isso corresponde a uma Ilusão a mais, porque, mesmo os conceitos os mais belos, como a pureza,

pode tornar-se um fechamento do mental pela busca deste ideal de pureza no nível da cabeça, no nível dos
alimentos, no nível da conduta, perdendo de vista que o essencial é a Vibração, antes de qualquer coisa.

Apenas na Vibração o mental pode se apagar.

Apenas na Vibração que a emoção pode se afastar.

Todo o resto, eu diria, é apenas uma resolução temporária deslocando sua consciência de problemática em
problemática, de crença em crença.

Quantos seres humanos passam de uma crença a outra, de uma religião ou um sistema, permanentemente, durante
sua Vida?

Enquanto vocês não acedem à Vibração, nenhuma crença os liberará das crenças.

***

Questão: o que significa a expressão que emprega por vezes: «quando chegar a hora»?

Quando chegar a hora é o momento em que esta Dimensão irá desaparecer, inteiramente.

Se vocês forem capazes de se estabelecer na nova Vibração, vocês irão nesta nova Vibração.

Se não forem capazes, vibratoriamente, de se elevarem nesta Vibração nova, vocês partirão em outros espaços, em
outros lugares, em outros tempos, para aperfeiçoar esta elevação Vibratória.

Quando chegar a hora é o momento em que esta Dimensão irá desaparecer no Fogo.

Ou vocês são capazes, vocês mesmos, de tornar-se o Fogo do Coração e, portanto, o Fogo do Estado de Ser, ou vocês
não são capazes, Vibratoriamente.

Eu não falo de aptidão mental ou emocional, eu falo unicamente de aptidão vibratória.

***

Questão: a Vibração é eterno canto de Amor do universo?

Inteiramente, definitivamente.

***

Questão: quando diz que esta Dimensão não existirá mais, você faz referência ao desaparecimento deste planeta?



Do mesmo modo que a lagarta torna-se borboleta e a lagarta se dissolve, do mesmo modo, esta Terra dissolver-se-á
nesta Dimensão para nascer na nova Dimensão.

Este novo nascimento apenas poderá ser realizado pelo Fogo.
Trata-se do ‘batismo pelo Fogo’.

Esta Terra não existirá mais nesta Dimensão, mas na nova Dimensão.

Eu os lembro de que é ao que assistem nesse momento mesmo.

***

Questão: isso significa que a raça humana vai desaparecer?

Nada desaparece, tudo se transforma.

Assim é de toda Vida nos mundos unificados como nos mundos dissociados.

Simplesmente, a dissociação irá se transformar em outra coisa que não será mais dissociada.

A Vida mesmo é transformação.

A única diferença, com relação ao que vocês poderiam conceber comumente, é que, desta vez, a Consciência não se
apaga.

Lembrem-se também de que a partir do momento em que vocês penetrarem as esferas do Ilimitado, por vocês
mesmos, mesmo nesta Dimensão, quando sua Coroa Radiante do Coração se ativar até se tornar Fogo, a partir do

momento em que o seu sacro se despertar, a partir do momento em que as suas três lâmpadas estiverem alinhadas,
vocês têm a possibilidade, já no nível dos seus espaços de alinhamento meditativo, ou não, de aceder ao Samadhi.

Nesse Samadhi, vocês se extraem inteiramente do mundo tal como o definem.
Nesses breves momentos, ou nesses momentos mais longos para alguns de vocês, a sua Consciência está totalmente

ausente da Dimensão dissociada.

É o que alguns de vocês experimentam, exceto que, aí, isso não será mais uma experiência, mas a realidade
definitiva.

***

Questão: o abandono à Luz preconizado por Anael continua o meio por excelência de deixar a Luz penetrar em si?

Quanto mais a ampulheta do tempo avançar, mais isso irá se tornar a única solução.

Vocês não podem encontrar a Luz e manter o que vocês são nesse mundo.

Isso era válido nos tempos antigos, em que alguns Mestres conseguiram, parcialmente, se extrair da matriz.

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

Cabe a vocês cortar: querem ir para a Vibração ou querem ir para a limitação?

Vocês não podem continuar, quando chegar a hora, manter-se na limitação e viver a Luz.

Será um ou será o outro, mas, em nenhum caso, os dois.

Eu posso também lhes assegurar que quanto mais vocês forem para esta Vibração do Coração, mais vocês irão para
o Fogo do Coração e para o acesso ao Estado de Ser, menos vocês terão vontade de permanecer nesta Dimensão.

E, no entanto, é preciso porque, como lhes disse o Arcanjo Miguel, vocês são os Ancoradores e Semeadores da Luz
nesse mundo e nós não poderemos levar a efeito o desvendamento e a Revelação da Luz se não tivermos número

suficientemente importante de seres humanos aptos e capazes de realizar isso.

Mas o que vocês vivem é uma preparação.

Esta preparação, dezenas de milhões de seres humanos vivem sobre esta Terra.
Alguns, muito raros, desde o início da Efusão do Espírito Santo sobre a Terra, em 1984, outros, muito mais

recentemente desde a efusão do Ultravioleta retransmitido pelo Arcanjo Miguel desde mais de um ano e, em número
crescente, dia a dia.

Progressivamente e à medida que a Luz se instalar e se insinuar, literalmente, nesta Dimensão, progressivamente,
tornar-se-lhes-á mais simples penetrar no Ilimitado e, também, as limitações de todas as ordens desaparecerão até o

final mesmo desta Dimensão.



***

Questão: servir a Fonte sem ainda ter entrado no Ilimitado é possível realmente?

Caro Irmão, existem diferentes modos de servir a Fonte.

Obviamente, existiram, nos diversos ensinamentos, meios que lhes foram dados de amar, de servir.

Hoje, é-lhes solicitado ir além.

Muitos seres humanos que viveram o Serviço com a doação total deles mesmos, não tinham a Vibração para aceder
ao Ilimitado.

Vocês devem ir além disso.

O Serviço está além do Serviço.

O verdadeiro Serviço da Fonte é Vibração.

O Verdadeiro Serviço da Fonte é acolher a Fonte em Si e esse é um processo Vibratório e não um mecanismo
intelectual ou mesmo moral.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes peço que acolham, do meu Coração ao seu Coração, a Vibração.

...Efusão de energia...

E eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz, neste espaço e em sua densidade, recebam Luz e gratidão por sua Presença.

Neste espaço, venho me expressar, assim como já o anunciou Um Amigo.
Venho entre vocês para lhes dar e lhes emitir certo número de ensinamentos em ressonância direta com sua

capacidade para manifestar e para entrar na Vibração Ilimitada.

Bom número de elementos lhes foram dados sobre as características da limitação da Luz Vibrante, em sua Dimensão
dissociada.

Uma das características, em seu mundo limitado, é a limitação de suas capacidades de forma porque, assim como
vocês têm Consciência, na consciência limitada, vocês habitam uma forma e esta forma é a mesma desde sua

entrada nesta Dimensão, até sua saída desta Dimensão.

Nos mundos unificados, tive, em numerosas oportunidades, a possibilidade de mostrar àquele que guardo, que minha
forma não é a mesma na 5ª Dimensão, como na 11ª Dimensão ou, ainda, na 18ª Dimensão.

Nossas formas, nos mundos unificados, são em função dos mundos Vibratórios que percorremos e não estão limitadas
a uma forma.

Assim, podemos mudar de Vibração, em relação com os mundos em que nos manifestamos, nos mundos unificados, o
que não é seu caso nesta Dimensão que vocês percorrem.

Seu corpo físico, denso, assim como o conjunto de suas estruturas sutis, que participam desta Dimensão que vocês
percorrem, são como um ressonador que lhes permite, por seu emprego e pela utilização de sua própria Vibração,

colocá-los em contato e em ressonância com a parte de vocês situada no sol.

Assim, o ensinamento de Um Amigo, através do ‘Yoga Celeste’ (*), permitiu-lhes favorecer sua ascensão ao ‘Switch’
da Consciência e, para alguns de vocês, à Vibração e à Consciência do Estado de Ser.

Vamos abrir um primeiro espaço de trocas, pelas palavras, pela Vibração, concernente a suas perguntas relativas
ao Ilimitado, sabendo que apenas pronunciando uma palavra, mesmo por esse canal, é alteração do Ilimitado,

porque o Ilimitado não fala na linguagem reduzida da Vibração sonora, mas nas gamas de Vibrações bem além,
porque, nos mundos Ilimitados, a limitação do mental e da dissociação não pode existir.

Até certo ponto, pode ser necessário, para alguns de vocês, dar certo número de chaves.
Essas chaves não são chaves de acesso ao Estado de Ser, mas chaves Vibratórias, relacionadas com suas palavras

limitadas, que lhes permitem se aproximar de espaços onde o mental se cala, espaços que os aproximam da Vibração
da Unidade e de sua Consciência Ilimitada.

Assim, bem amados filhos da Luz, eu lhes dou a palavra.

ANAEL - 19 de junho de 2010
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***

Questão: nesse momento, qual é o protocolo prioritário?

Bem amado, existem vários caminhos que conduzem ao mesmo ponto de destino.
Nós lhes damos o máximo de caminhos.

Assim foi das chaves Metatrônicas durante seu ano passado.
A repetição Vibratória das Sílabas Sagradas [OD – ER – IM – IS - AL] é também um meio de elevação Vibratória.

Não há nada que substitua outra coisa.
Existem apenas camadas sucessivas que lhes permitem a implantação Vibratória dessas diferentes ferramentas e

desses diferentes meios, se elevarem, sempre mais, na certeza da Existência e na vivência do Estado de Ser.

Cabe-lhes, a cada um, no que se refere a essas ferramentas coletivas e não seletivas e não individuais, usá-las à
vontade o que lhes convêm, no momento correspondente ao que vocês fazem.

Eu digo que o objetivo final é chegar a conceber e perceber que somente a Consciência dirige a Consciência.
Quando chegarem nesse ponto específico, vocês não terão mais necessidade de qualquer ferramenta, qualquer que

seja, porque vocês terão se tornado vocês mesmos a ferramenta.

***

Questão: como Arcanjo, você pode ver a real Dimensão do nosso Estado de Ser?

Eu iria mesmo mais longe, bem amada.
Sua forma física não me é acessível, no sentido em que o entende.

Eu apenas percebo de vocês as ondas, mesmo nesse canal, emergindo do mais profundo da sua consciência comum e
vindo do seu Estado de Ser.

Eu posso captar, pela Vibração sonora (e, nesse sentido, por várias vezes, eu lhes pedi, como lhes pedirei sempre, para
pronunciarem o seu primeiro nome, três vezes), para poder identificá-la, assim como nós o fazemos, todos, nos

mundos unificados, a Vibração e o canto da sua alma.

Isso é para nós muito mais fácil.
Somente alguns seres, que estiveram encarnados nas cadeias da encarnação e nesse mundo dissociado, e que
deixaram há pouco tempo esse plano em que vocês estão, são ainda capazes e podem mesmo discernir suas

estruturas físicas e sutis.

Estes intervêm, de maneira muito mais fina, em seus espaços que vocês chamam de curas espirituais.
Alguns deles foram capazes de manter contato com o que vocês chamam encarnação, mesmo estando, agora,

extraídos desta matriz.

Assim o é para alguns dos Melquisedeques que intervêm mesmo quase fisicamente em seus espaços.

***

Questão: o princípio da lógica faz parte do mental ou faz parte do Ilimitado?

Bem amado, o que chamam de lógica, em seu mundo, está em relação direta com o ‘princípio de ação/reação’.

Esse princípio de ação/reação, que vocês conhecem através das leis físicas como através de algumas leis espirituais
chamadas Leis de Carma, não tem qualquer existência nem qualquer legitimidade nos mundos unificados.

A única lógica é a Inteligência e o agenciamento da Luz Vibrante autêntica.

A lógica da Consciência apenas segue a lógica da Luz e em nenhum caso uma lógica mental ou uma lógica ligada à
ação/reação.

Lembrem-se que a Lei essencial, nos mundos unificados, chama-se ‘Ação de Graça’.

***

Questão: qual é a interação da informação verdadeira que nos é trazida com o Supramental?

Bem amado, o conjunto de informações, de ensinamentos, de yogas e de chaves que lhes são entregues, tem apenas
um único objetivo, se tal é também seu objetivo: aquele de extraí-los da matriz e da matriz que prende e das ilusões

nas quais vocês se encontram.

***



Questão: aceder ao Ilimitado poderia ser sentir-se Um com tudo o que se pode perceber?

Bem além, bem amado.
O que você pode perceber, como o que pode não perceber.

A Consciência Ilimitada confere o sentimento de dissolução e de fusão mesmo na Fonte: não há mais limitação
alguma.

Assim, portanto, ainda estando consciente de sua própria consciência, há uma Consciência também importante
atribuída à Fonte como aos mundos Arcangélicos, como aos mundos unificados, quaisquer que eles sejam.Não há

mais qualquer separação, nem qualquer divisão.

Assim como Um Amigo lhes disse: nos mundos unificados, tudo é relação e ressonância.
Não há mais laço.

Não há mais dependência.
A liberdade total existe nos mundos unificados, o que não existe absolutamente em seus mundos dissociados.

***

Questão: quando tivermos acesso ao Ilimitado, haverá tarefas específicas atribuídas?

Bem amado, no acesso definitivo ao Estado de Ser ou ao Ilimitado, a sua Consciência é, portanto, livre.
Esta liberdade é total.

Simplesmente, o que vocês são, em Verdade e em Unidade, irá levá-los a voltar aos seus mundos de origem e a ali
exercerem o porquê vocês se criaram, vocês mesmos, e se exteriorizaram da Fonte, mas sem qualquer limitação.

Assim, um Arcanjo tem funções.
Assim, na Civilização dos Triângulos, os Triângulos têm funções.

Assim, os sóis têm funções.
Assim, os planetas têm funções e o seu acesso de ressonância e de relação com as outras dimensões está fixado dentro

de uma forma, ao menos para o que vocês percebem, nos mundos dissociados.

Mas um planeta, ele mesmo, é livre para aceder às outras Dimensões.
É isso que vive atualmente a sua Terra: a sua liberação.

O que é chamado de parto, de nascimento, de liberação, é a mesma realidade.

Assim, não se trata de tarefas, assim como você as expressou, mas de um Serviço natural, pela ressonância e atração
com a Lei do Um.

O ‘princípio da tarefa’ não obedece, tampouco, às leis de ação e de reação tal como vocês as vivem.

Assim, qualquer que seja a tarefa que vocês efetuam, nos mundos dissociados, isso tem sempre um custo em termos
de energia, o que não é absolutamente o caso nos mundos unificados.

Vocês estão, se pudermos esquematizar, nos mundos da resistência.

Nós estamos nos mundos da facilidade.

***

Questão: a única verdadeira Consciência é do domínio do Ilimitado?

Bem amado, toda Vibração é Consciência.
Mesmo dentro de certas estruturas que existem em sua Humanidade, chamadas portais orgânicos ou sem alma, existe

uma Vibração e um embrião de Consciência.
Mas isso não basta para serem seres conscientes, no Ilimitado.

Assim, a Consciência está presente, tanto no átomo como no sistema solar, como na Fonte.
Não pode existir Vibração ou Vida dissociada, como unificada, sem Consciência ou sem, ao menos, uma Centelha de

Consciência.

Todo o jogo dos Arcontes e dos Dracos foi deixar irradiar, desde o sol, um mínimo de Consciência, a fim de manter a
Ilusão na qual vocês estão.

***

Questão: aceder ao Ilimitado é um eterno nascimento?

Bem amado, a palavra nascimento pode levar à confusão.
Eu falaria, de preferência, eterna Ressurreição, no que se refere a vocês.



***

Questão: a partir do momento em que se acede ao Ilimitado, tudo é novo permanentemente?

O Ilimitado não conhece a Dimensão temporal, tal como vocês a vivem.
Assim, cada instante e cada sopro e cada Vibração da Consciência é único, mas inscrito, ao mesmo tempo, na

totalidade.

Assim, sim, tudo é novo a cada instante.Tudo é expansão permanente.
Nenhuma força de contração ou de limitação pode existir nos mundos unificados.

Lembrem-se de que o que os seus olhos veem, de que o que as suas teorias que os cientistas de ponta elaboram, são
apenas oriundo de leis modificadas da física, tal como vocês a vivem nesse mundo, e não são em caso

algum aplicáveis ao que existe nos mundos supraluminosos ou supramentais.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, resta-lhes agora praticar.
E eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve, dentro das várias intervenções neste espaço.

Voltarei a vocês.
Recebam minhas bênçãos.

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

(*) – ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100620_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz, eu sempre vim a vocês como Arcanjo da Relação e, também, como Arcanjo
Embaixador do Conclave Arcangélico e, também, como Arcanjo habituado, em meio à Humanidade, a

compreender e a permitir-lhes compreender e viver o que está em andamento.

Portanto, em meio às minhas Bênçãos e à minha Radiância, nós vamos abranger as suas questões e as suas
dúvidas sobre o que for do seu agrado submeter-me.

Se uma resposta for possível da minha parte, eu irei dá-la vocês.

Assim então, eu os escuto.

*** 

Pergunta: por qual razão eu sinto especialmente a Vibração no sexto chakra  [Ajna - 3o. Olho]?

Há uma, mas o mais importante não é o significado, e sim a ação a que ela conduz.

É necessário apresentar essa Vibração ao seu Coração e não deixar se instalar nesse espaço.

A testa corresponde à energia e à Consciência denominada poder da alma, poder que deve ser transferido ao
Coração e não utilizado pela personalidade.

A Luz não deve sair por esse centro, mas pelo conjunto das células e, de maneira preferencial, pelo chakra do
Coração.

*** 

Pergunta: por que se sentir às vezes como decolar e mantido em formas de tremores?

Isso corresponde a uma dupla atração: essa, obviamente, da Luz de UM AMIGO e não da minha Presença,

ANAEL - 20 de junho de 2010 - Autres Dimensions
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corresponde ao acesso ao Estado de Ser.

Esse Estado de Ser que deve doravante se manifestar em meio a esta Dimensão, mas, é claro, a expansão da
Luz e da Presença da Luz, a tal oitava de Vibração, em meio a este espaço, pode levar alguns de vocês a viver

um chamado para partir.

Esse apelo para partir é contrabalançado, não pela sua própria vontade, mas também por aqueles que rodeiam,
de maneira silenciosa e invisível, a intervenção do UM AMIGO, a fim de evitar que vocês possam partir

definitivamente em meio aos espaços do Estado de Ser.

Essas diferentes manifestações dizem respeito provavelmente à maioria de vocês, aqui presentes, em
diferentes formas.

Todas elas correspondem à imersão da sua Consciência limitada em meio à ilimitada, com intensidades de Luz
Vibral que vão continuar, eu recordo a vocês, se amplificando.

Existe então uma preparação Vibratória que lhes é proposta, através de determinadas colocações em Vibração
das suas estruturas.

Isso poderá lhes permitir, e levá-los a viver, durante a segunda série, ou seja, durante os próximos sete dias,
acessos ao Estado de Ser muito mais fluido e muito mais fácil.

Alguns de vocês começam a experimentar Estados de Samadhi cada vez mais profundos.

Esse é o caminho certo e a única via para aceder aos espaços da Consciência Ilimitada.

Aceder à Consciência Ilimitada não quer dizer partir em meio ao Estado de Ser.

Alguns de vocês o fizeram, mas esse não é o objetivo no momento, mas, simplesmente, o objetivo final.

Enquanto isso, há algumas coisas a serem feitas nesta Dimensão em que estão: ancorar a Luz, semear a Luz,
esse é o seu papel.

*** 

Pergunta: como fluidificar as relações com meu pequeno filho, de 5 anos, que é superdotado?

Amada, convém aceitar que em cada relação humana envolvendo o relacionamento de dois seres, se um dos
dois não quiser se relacionar, por que você desejaria forçar essa relação, seja qual for a sua idade e seja qual

for o seu papel em relação a você?

Existe, em meio aos desenvolvimentos das almas, particularmente nessas idades, particularmente em crianças
especiais, o anseio de não entrar nas relações que eu qualificaria de 3a. Dimensão, onde a liberdade, para

essas almas, é essencial.

Em nome de que você não respeitaria o outro no que ele expressa?

Em nome de qual papel você desejaria forçar uma criança, vinda de outras Dimensões, a aceitar qualquer coisa
que ela não conhece?

Isso se denomina assumir o poder, quer você queira ou não.

Não podemos forçar ninguém a aceitar o Amor se ele não desejar.

Isso não se chama Amor.

***

Pergunta: talvez essa criança, justamente, manifesta um desejo de se relacionar e, talvez, não.

Essa criança não teria o direito de mudar de ideia?

Em nome de que você poderia reclamar uma estabilidade afetiva ou comportamental com uma alma que
descobre este mundo e suas ilusões?

É necessário admitir e compreender que isso a remete, amada, às feridas não cicatrizadas e que você não
pode cicatrizar as suas próprias feridas impondo-as aos outros.

*** 

Pergunta: como cicatrizar essas feridas?

Enviando Amor, sem nada pedir.

Mas enviar esse Amor está além do papel ou da função que, isso, é um jogo da vítima.



Atribuir a uma alma, muito mais antiga do que você, muito mais evoluída em meio à sua compreensão
multidimensional, exigir um procedimento humano em relação com papéis, é muito prejudicial.

O Amor não se exige, nem se dá se o outro não deseja.

O maior Amor está nesse nível.

O Amor não força nada, o Amor não prende jamais, o Amor não se fia a papéis ou a funções, o Amor deixa
livre e aceita a liberdade.

Tenham cuidado, assim como disseram várias Consciências tendo, elas, vivido a encarnação: o Amor não é o
que vocês pensam, muito menos o que vocês projetam sobre o outro.

*** 

Pergunta: essa criança tem conhecimento do Amor universal, por que ele usa palavras nesse
sentido?

Eu vou lhe dizer, muito maior do que o seu. Ele poderia ser o seu avô.

*** 

Pergunta: ele poderia então ser a reencarnação de um membro da nossa família?

Amada, por querer aprisionar as pessoas em meio a papéis e a funções, você perde o sentido do seu
caminho.

Querer encontrar filiações, querer reencontrar filiações, seja ela a mais autêntica nesta Dimensão, não tem
qualquer sentido nas outras Dimensões.

As ligações familiares, tais como vocês as concebem nesta Dimensão, e no espaço limitado de uma Vida,
estritamente nada são.

Estas ligações desaparecem, mesmo quando vocês desaparecem deste plano que os mantêm em meio à
matriz.

Então, o que dizer dessas ligações quando vocês descobrirem esses espaços ilimitados?

Eles não têm qualquer significado.

O que lhes é solicitado, hoje, é para respeitar o outro, a sua liberdade, a sua expressão e o que ele é, e não
para constrangê-lo em meio a um papel ou a uma condição enredando-o no fato de fazer persistir as coisas

que, afinal, tem-se apenas muito pouco tempo.

Eu especifico que essa atitude, muito acatada no seu mundo ocidental, não tem absolutamente propagação em
meio aos povos que poderiam ser denominados primitivos ou arcaicos.

Vocês devem, aí também, desaprender e principalmente respeitar o outro.

Respeitar o outro necessita de não pressioná-lo em meio a um papel ou a uma função, seja qual for a sua
idade, seja qual for o seu grau de despertar, e seja qual for a sua relação com vocês, pois o papel tido na carne

não é absolutamente nada em relação ao papel do Espírito.

Muitas almas que estão encarnadas, há pouco menos de uma geração, são almas, não todas, mas das quais
muitas apenas muito pouco conheceram os princípios que vocês aplicam, desde tempos imemoriais,

como normais, e que, aos nossos olhos dos Arcanjos, são estritamente anormais.

Vocês não podem encontrar a liberdade mantendo essas ligações ilusórias.

Vocês devem respeitar e amar esses seres por eles e não por vocês.

*** 

Pergunta: qual será o papel dos Ancoradores da Luz após o Anúncio de MARIA?

De manter o rumo e de continuar a ancorar cada vez mais intensamente, e de maneira cada vez mais firme, a
Luz.

Eu diria, segundo as suas expressões humanas, de maneira constante.

*** 



Pergunta: o trabalho de Ancorar a Luz pode ocorrer em qualquer local?

Onde vocês estiverem no mundo, mesmo na parte mais longínqua de um deserto, isso tem exatamente o
mesmo efeito.

Conhecendo bem, agora, o que denominam, no seu mundo, as redes, sejam elas quais forem, isso é
exatamente o mesmo princípio para a Luz, exceto que, aí, essa rede é livre e essa liberdade lhe confere uma

solidez a toda prova sobre à qual a Sombra e as resistências logo não terão mais nenhum domínio.

*** 

Pergunta: o que pode nos ajudar a permanecer conscientes no eterno presente?

Os espaços e os momentos, segundo os seus ritmos, segundo os seus rituais, em que vocês mergulham em
meio à Vibração interior, devendo pouco a pouco emergir no seu mundo exterior e comum.

Essa é a melhor maneira de manter a continuidade da Consciência do presente e da Luz Vibral.

*** 

Pergunta: há qualquer coisa a fazer que permitisse, quando se deixa este Estado, de reencontrá-lo?

Isso se denomina a Presença a si mesmo e a lucidez dessa Presença em meio ao instante.

No momento, vocês cultivam os Estados interiores permitindo-lhes, quando o momento tiver chegado, eclodir,
literalmente, nesta Dimensão, na sua Presença.

Naquele momento, vocês terão apenas que Ser para manifestar essa Presença, quer vocês estejam em uma
atividade muito afastada do que vocês vivem Interiormente.

É esse o seu desafio e é isso que vocês vão realizar.

A Vibração e o Estado de Ser não são uma fuga, mas, bem mais, um ancoradouro, em meio à sua Ilusão,
dessa Verdade.

*** 

Pergunta: às vezes tenho dificuldade de encontrar o limite entre o que convém guardar comigo ou
partilhar com os outros. O outro, eu o sinto às vezes como em intenso distanciamento.

Amado, em qualquer relação interpessoal, colocar-se na Vibração e na Luz nem sempre é muito bem recebido.

A Sombra verdadeiramente não gosta da Luz, pois ela não a conhece.

Portanto, muitos seres humanos, ainda afastados da Luz, vão ficar profundamente chocados com a Revelação
da Luz.

Não é a Luz que choca, é a própria Sombra deles.

Da mesma forma que em vocês, algumas feridas, algumas crenças, voltam e, literalmente, deflagram-
se pela ação da Luz.

É a Luz que faz isso? Não.

*** 

Pergunta: qual é então, nesse caso, a atitude mais correta?

Eu sinto lhe dizer, infelizmente, nenhuma, e isso será cada vez mais violento.

Portanto, sigam o caminho da Vibração do seu Coração.

Seguindo essa Vibração, o ‘princípio de atração e de ressonância’ irá permitir-lhes evitar estarem em confronto
com reações opostas à Luz.

A Luz não os torna invisíveis, pelo contrário.

A Luz tira-os da invisibilidade e aqueles que rejeitam a Luz, por medo, por convicção, podem se mostrar
profundamente perturbados e agressivos pela Luz e se tornar agressores.

Dessa forma, se vocês se estabelecerem no ‘princípio de atração e de ressonância’, pela resposta da
Vibração do Coração, vocês irão evitar, bem facilmente, esse tipo de encontro, esse tipo de cenário.



Mas se vocês insistirem em manter relações, sejam elas quais forem, além do que é suportável para o outro (e
não para vocês), vocês serão confrontados com retornos extremamente violentos e, quanto mais forças de

resistência entrarem em ação, pelo fato da Presença da Luz, mais isso irá se tornar significativo.

Certamente, isso implica em alguns ajustes nas pessoas e nos locais que frequentam e nas situações que
encontram, mas não pode ser de outro modo.

Cabe estarem seguros, eu diria mesmo, muito seguros, invulneráveis, por exemplo, como se estivessem se
colocando diante de uma cena reconstituindo uma história que vocês chamariam, por exemplo, do tipo policial

ou de filme de terror, se vocês estiverem mesmo na Luz.

Da mesma forma, a Luz que vocês portam, que vocês albergam, que vocês desenvolvem, irá conduzi-los a
mudar radicalmente, de maneira muito violenta talvez, o que vocês tinham estabelecido como relação,

independentemente dos círculos de relações.

Duas humanidades se separam.

Lembrem-se: nem todos vocês irão para o mesmo lugar.

*** 

Pergunta: o abandono à Luz permanece a abordagem central?

Eu diria a abordagem capital.

A Vibração em si apenas poderá crescer e prosperar se vocês se abandonarem e soltarem todos os
compromissos que tiveram até agora.

Isso se torna cada vez mais verdadeiro: todas as lutas existenciais lógicas, eu repito, em meio a esta
Dimensão, não terão, logo mais, nenhum interesse.

Se vocês optarem, seja qual for o grau de abertura, por manter o que está morto, então, ser-lhes-á feito
conforme a sua escolha e não pode ser de outro modo, se não, haveria violação da liberdade da alma.

Vocês não podem manter (e vocês poderão cada vez menos manter) o antigo e o novo.

Independentemente das lágrimas, independentemente das reações que teriam tendência a nascer em vocês,
cabe a vocês, no entanto, arbitrar, cada vez mais depressa e cada vez mais firmemente.

*** 

Pergunta: o cotidiano se torna cada vez mais difícil. Em que sentido eu deveria continuar a
trabalhar?

Ninguém irá decidir no seu lugar, mas você mesma evocou a solução.

Isso se torna cada vez mais intolerável e é lógico, de novo.

Não há que ter nem culpa nem arrependimento, mas muitos de vocês, aqui presentes como em outros locais,
foram obrigados a arbitrar certas situações.

Algumas situações nas quais compromissos foram estabelecidos, não podem mais continuar, pelo próprio fato
da elevação Vibratória.

Isso é, mais uma vez, totalmente lógico.

O que você exprime, amada, muitos seres humanos no planeta sentem e vivenciam isso, devido a esta
elevação Vibratória e ao acesso à Luz.

Um pingo de Consciência, ou a Consciência muito limitada, existente até mesmo entre os buscadores
espirituais, nunca havia sido um problema até agora.

Era bem possível, antes dessa abertura à Luz Vibral, ter uma busca espiritual e viver alguma autenticidade,
mantendo a Ilusão em meio à matriz, quer seja pelas atividades profissionais, quer seja pelas ligações com as

pessoas.

A época dos compromissos terminou e muito mais rápido do que vocês imaginam.

Muitas coisas irão se tornar intoleráveis.

Não são as coisas que se tornam intoleráveis, é a sua Consciência, que se transforma e que se expande, que
torna as situações inaceitáveis, até então aceitáveis.

Então, cabe a vocês saber o que vocês desejam.

Agora, amada, se você me responder que é impossível cessar uma atividade ou uma relação, eu respondo
que, então, é impossível efetivamente mudar, mas será conveniente assumir totalmente as escolhas Vibratórias

que foram tomadas.



Assim como lhes disseram, ninguém pode fazer o caminho no seu lugar.

Nós podemos ajudá-los em Estados de Consciência, nós podemos ajudá-los em Vibrações, em palavras, mas
nós não podemos agir no seu lugar e o sentido da ação depende apenas de vocês, em qualquer situação.

Não compete a nenhuma outra pessoa tomar uma decisão no seu lugar, se não, aí também, vocês recaem
pesadamente na dualidade.

Vocês devem se tornar responsáveis e livres.

Não há preço a pagar suficientemente alto ou suficientemente excessivo que justifique a sua ausência de
liberdade.

O abandono à Luz e a confiança na providência ou, denomine isso como você achar conveniente, o que nós
chamamos, nós, de Inteligência da Luz, não é uma palavra em vão, mas deve demonstrar a veracidade dessas

palavras em meio à sua Vida, se não, qual a serventia?

E isso é válido em todas as circunstâncias da sua vida e irá se tornar cada vez mais atual.

Tornar-se-á cada vez mais difícil, não em meses ou em anos, mas nos próximos dias e semanas, manter
determinadas ilusões.

Cabe a vocês saberem o que desejam, mas vocês não poderão manter a dualidade e a Unidade.

A dualidade leva-os inexoravelmente ao sofrimento, à emoção e, principalmente, irá levá-los cada vez mais à
perda da sua Unidade.

Tornar-se-á então muito fácil, além mesmo da Vibração do Coração, dar-se conta, por vocês mesmos, de que
vocês se afastam de si próprios.

E lembrem-se de que nós nada poderemos fazer.

São vocês que escolhem.

Eu já havia prevenido, em outros espaços, há alguns dias, sobre as consequências dos seus atos, das suas
escolhas e dos seus comportamentos.

Essas palavras irão assumir uma importância cada vez mais aguda e urgente no que vocês têm que viver.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Bem amados, eu irei lhes dar a minha bênção Vibratória durante alguns minutos.

Por favor, eu peço, descruzem as suas pernas e os seus braços e acolham a minha Radiância.

Eu os abençoo.

Sejam livres.

Sejam Um.

... Efusão de energia ... 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, de início, deixem-me, contrariamente ao meu costume, expressar-me um pouco sobre as circunstâncias
planetárias.

Eu vou lhes falar do jornal intergaláctico e atual, nesse domingo da sua Terra, para assinalar que vocês entram
no período do solstício e de grandes movimentos planetários anunciadores de grandes mudanças.

Então, não vou voltar sobre as festividades e o programa que os espera.
Tudo isso, vocês irão percebê-lo, no tempo e na hora.

Mas eu tenho que insistir sobre o modo como vocês terão que assistir e participar das festividades.

Porque, obviamente, o mais importante, não é assistir ao espetáculo, mas ver qual o efeito fará o espetáculo
sobre vocês, não é?

Então, não haverá trinta soluções, não é?

Vocês não sairão do espetáculo dizendo: “está bem, foi bom”.

Não, vocês irão viver o espetáculo!

Mas vocês irão viver o espetáculo de dois modos e somente de dois modos possíveis.

A vocês cabe escolher e decidir, não é?

Vocês estão nos instantes finais desta preparação: ou vocês irão vivê-la na Alegria, o que eu desejo para o
maior número de vocês, presentes aqui e em outros lugares (bicicleta ou não bicicleta, não é?), ou no terror.

É tão simples assim, não haverá meias-medidas com relação ao que está chegando e, durante a minha vida, eu
insisti, certamente muito menos do que meu Mestre Bença Deunov, sobre o final desta Dimensão.

Ele falou, de maneira muito exata, relativamente ao final desta Dimensão no Fogo.

Mas vocês não estão, como sabem, no final.

A cortina ainda não caiu, resta ainda a abrir a cortina e ela vai se abrir, creiam-me.

Então, no momento, são as primícias que vocês vivem em vocês e são as primícias que vocês observam,
aqueles que se interessam pelo que acontece no exterior.

Retenham uma única coisa, ela é fundamental: Alegria ou terror.

Não haverá outras medidas, não haverá outras meias-medidas com relação aos encadeamentos de
acontecimentos que vocês irão suportar e viver nos próximos dias, agora.

Então, aí também, hein, obviamente, se vocês estiverem na Alegria, isso será uma comédia.

Se vocês estiverem no terror, isso será um melodrama.

Cabe a vocês escolher, mas isso será exatamente a mesma coisa para todo o mundo.

Simplesmente, o modo que vocês irão vivê-lo, no plano vibratório, no plano visual, no plano dos seus sentidos,
no plano das suas entranhas, no plano do seu Coração, será em função da sua capacidade para se estabelecer

no Coração, e nada mais, e nada mais, aliás, será importante.

O.M. Aïvanhov - 20 de junho de 2010
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Portanto, eu os engajo, não para girar a bicicleta (nota: o mental), mas para verdadeiramente, no fundo do seu
ser, se colocarem a questão do modo que irão viver isso.

Como vocês vão reagir ou não reagir?

Como vão aquiescer, de algum modo, com o estabelecimento da primeira jornada da Luz Unitária (nota: em 17
de julho de 2010)?

Como vão encaixar os aspectos planetários essenciais que vão ocorrer na Humanidade, em suas vidas?

Tudo isso é verdadeiramente essencial, para a maneira de assistir ao espetáculo.

Compreendam bem que vocês serão, todos vocês, sem exceção, onde quer que estejam (numa caverna,
como alguns pensam poder escapar ao que vem, ou ainda nas cidades, ou ainda nos campos), vocês serão

todos abalados, no bom sentido ou no mau sentido.

Tudo isso apenas irá depender da sua capacidade para entrar em ressonância com a Unidade que irá
acompanhar isso ou não.

Aí está o que eu tinha que dizer.

Guardem bem essas palavras, elas são importantes.

O terror existe se vocês permanecerem lagarta, como bem disse Um Amigo.

A Alegria existe se vocês se tornarem borboleta.

É muito importante compreender isso.

E é uma compreensão vibratória.

Isso jamais será uma compreensão mental.

Portanto, preparem-se para se estabelecer na Alegria.

É o único modo que terão de manter sua estrutura e de servir e continuar a trabalhar nesta Dimensão, para o
estabelecimento da Luz.

Então, aí estão algumas palavras.

Antes de devolver as bicicletas, vocês têm questões precisas com relação a isso?

***

Questão: que se pode esperar em 17 de julho de 2010?

Será a primeira vez que a Radiação Tripla do Espírito Santo, do Ultravioleta e da Fonte será permanente.

Assim, portanto, durante este dia, vocês irão perceber, independentemente da intervenção de Miguel que será,
eu penso, a mais importante de todas as intervenções nesse canal, pela sua Presença, pela sua Vibração e

pelas próprias informações cruciais que lhes serão comunicadas naquele momento, sobre o desenvolvimento
do plano da Luz Vibral na sua Dimensão que está, agora, perfeitamente estabelecido e perfeitamente definido.

***

Questão: como desenvolver e manter o estado de Alegria?

Então, aí, já há bastante indicações que lhes foram dadas, muito numerosas.

Há os ensinamentos das novas lâmpadas que lhes foram comunicados.

Há as técnicas de Mestre RAM.

Há as técnicas de Um Amigo, de Sri Aurobindo (nota: vocês irão encontrar em “protocolos” tudo o que foi
solicitado para dar sobre o assunto).

Há muitas ferramentas que lhes foram comunicadas para se estabelecer na Alegria e não vejo necessidade de
associar outras.

***



Questão: o aumento de intensidade Vibratória vai acelerar essa tomada de Consciência?

Vocês sabem, não há nada melhor para o ser humano (na minha vida, eu chamei de "chute nas nádegas") do
que ter medo, porque a um dado momento, o medo é tão intenso, que só pode desembocar na Alegria.

Vocês todos ouviram falar, das crianças que têm grande medo e que, de repente, colocam-se a se arrebentar
de rir, não é? 

É o mesmo princípio.

Portanto, não há preocupação.

E o que faz uma criança quando tem medo?

E quando está aterrorizada?

E o que faz até mesmo um adulto quando está doente e sofre?

Chama a mamãe.

E vocês têm a explicação magnífica do porquê a intervenção de Maria vai ocorrer depois, durante este período.

É lógico, não é?

***

Questão: se estamos na Alegria, seremos conduzidos pela vontade da Fonte?
A Fonte é Alegria.

Eu já disse, isso foi já dito por vários interventores: em função da Vibração que vocês emitirem, em função da
qualidade Vibratória na qual vocês estiverem estabelecidos, vocês irão atrair para vocês o que

for atração e ressonância.

Vou tomar um exemplo muito simples: imaginem que vocês tenham assimilado, intuído, o fato de que seja
melhor estar no alto de uma montanha ao invés do que no centro de uma grande cidade.

Mas se a sua Vibração não estiver em concordância com isso, acontecer-lhes-á a mesma coisa no alto da sua
montanha como no centro da sua grande cidade.

A solução, ela é interior.

Então, obviamente, depois, há seres que fazem previsões que tentaram prever (porque o ser humano é um ser
de previsão), estabelecer condições de sobrevivência mais agradáveis, é claro.

O fato de ter a barriga um pouco cheia, o fato de ter calor, o fato de estar com muitos, obviamente, será,
naqueles momentos, importante.

Mas lembrem-se de que é apenas o terceiro ato, não é? 

Não é o quarto ato.

Por conseguinte, o importante é a preparação interior, inicialmente e, depois, efetivamente, em função da
qualidade da sua preparação Interior, será talvez mais agradável viver isso na Alegria do Coração e também

com um ambiente que vai no mesmo sentido, se possível.

Mas ninguém vai escapar ao que eu chamaria de onda Unitária da Luz e também de onda Vibratória, emocional,
de resistência à Luz.

***

Questão: viver entre pessoas que não têm Consciência de tudo isso é uma desvantagem ou não?

Dado que o mais importante é o Interior, vocês são confrontados, pela ressonância e atração, com o que vocês
devem ser confrontados, seja profissionalmente, afetivamente ou outro.

Guardem também que vocês não poderão jamais forçar (e é aí que se verá a sua capacidade para entrar na
ausência de laços tais como existiram nesta Dimensão), seja seus descendentes, seja seus ascendentes, seja

seus cônjuges.

Vocês não têm que ser responsáveis, através do que acontece, de tudo o que os rodeia, não é?

É preciso aceitar deixar a liberdade a cada um, em função da sua própria Consciência, de ir para onde ele deve
ir, porque, naquele momento, se vocês mesmos se colocarem resistências, ou se vocês mesmos tiverem o

desejo de convencer quem quer que seja, vocês irão voltar para a dualidade e para as forças do terror.



E as frases de Cristo que já pronunciei: «vigiai e orai porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia,
mantenham a sua casa limpa», e bem, é agora.

Vocês conhecem a hora e o dia, do ato três.

Nós não podemos mais suspender, por razões múltiplas que lhes são muito compreensíveis.

Com um pouco de lógica, bem humana, vocês constatam que certo número de eventos ocorre no nível
elementar e que os maus rapazes, querendo aderir às profecias, desencadearam o Apocalipse eles mesmos,

esperando levar ao delírio dual muitas pessoas da Humanidade.

E nós somos obrigados, também, como dizer..., a fazer sentir a influência Vibratória da Luz Unitária através de
todas as irradiações que conduzimos até vocês e manifestar a nossa Presença de modo cada vez mais

tangível, em vocês, a título individual, como a título coletivo, o que explica também que vocês tenham cada vez
mais manifestações de Embarcações intergalácticas de Luz, em particular Embarcações Unificadas.

A maior parte de formas que vocês observam pelo mundo, atualmente, de forma redonda, está ligada aos
Anjos do Senhor que colocaram o pé sobre a Terra.

***

Questão: a melhor solução é abrir o Coração à Luz, qualquer que seja o lugar onde se encontre e os
eventos que se apresentam?

De todo modo, se você estiver no Coração, onde quer que esteja sobre o planeta, você será protegido.

Lembre-se do que Sri Aurobindo (perdão, São João) disse no Apocalipse: “no mesmo lugar, um será tomado e
o outro não”.

Isso é válido para o terceiro ato, como para o quarto ato.

É a Vibração que conduz o seu destino e o seu destino final.

***

Questão: quanto à noção de liberdade para cada um viver o que tem que viver, eu sinto como uma
forma de culpa, frente àqueles que não têm os meios de conhecimento de tudo isso.

Mas não é um acesso ao conhecimento do que lhes digo.

É unicamente o acesso Vibratório que faz a diferença e há pessoas que, vocês podem lhes colocar todas as
provas diante do nariz, sobre o que está acontecendo, elas vão preferir se interessar pela sua pequena Vida.

Então, agora, cara amiga, se você se culpar, é o seu problema e não o problema do outro.

Ele é seu e é importante.

A culpa é, por Essência, fazer parte da dualidade, porque, falando, por exemplo, de membros da sua família...
mas o que representa a sua família em relação à multidão de vidas que você teve?

Isso prova apegos ainda importantes a modos de funcionamento vindos da terceira Dimensão e apenas a
Vibração irá permitir superar tudo isso, nada mais.

Não é o fato de estar a par que irá preservar, é unicamente a Vibração.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que é o ato quatro?

É a preparação do planeta grelha.

Então, para fazer grelhar um planeta, vocês podem imaginar que é preciso certo número de circunstâncias
adequadas.

É preciso que a água esteja pesada, é o que está acontecendo com os oceanos que vão se tornar negros e
vermelhos.

É o que está acontecendo com a liberação de gases que estão situados além do manto terrestre, que vão dar
as condições ótimas, no momento em que a Luz do Sol for impactar a Terra, para abrasar tudo isso, mas isso

não se fará em um dia, com certeza.



***

Questão: qual será exatamente a ação dos Anjos do Senhor?

Isso foi desenvolvido muito longamente por eles mesmos (**).

O seu papel é o de cuidar para que as Merkabah individuais e coletivas estejam prontas para aqueles que terão
necessidade de serem transportados com esse corpo biológico.

Os Anjos do Senhor têm também funções de preparação para tudo isso, a partir de agora.

Elas são múltiplas, essas funções.

Elas correspondem a diversas funções de assistência e de ajuda, pode-se dizer.

***

Questão: é a capacidade Vibratória que vai orientar para a 5ª Dimensão ou para a 3ª unificada?

Sim, a sua capacidade vibratória...

E quem disse que vocês irão na 5D ou na 3D unificada?

Há também outras possibilidades.

Não há apenas essas duas aí, não é?

Há múltiplas possibilidades de caminho.

Não é tão efetivo assim, certamente.

Entretanto, obviamente, é a capacidade Vibratória que irá decidir porque, a um dado momento, a Consciência
que está na lagarta deve passar na borboleta e, para isso, é preciso poder se extrair da lagarta, não é?

E somente a Vibração dará esta capacidade ou não.

As radiações, o nível Vibratório e as diferentes ionizações, que vão ocorrer em suas estruturas, serão mais ou
menos integrados, no nível celular e no nível da Consciência, e é isso que vai determinar a sua capacidade

para tornar-se uma pequena borboleta franzina ou uma grande borboleta.

***

Questão: isso significa que resta uma possibilidade de se cair nos braços dos Arcontes?

Oh isso terminou.

Finalmente, vocês deveriam se alegrar, porque, estejam na 3D unificada, estejam na 5D e sua Dimensão
estelar seja a 11D, ou ainda mais alta, finalmente, qual importância, porque vocês vão todos encontrar mundos

que estão ligados à Fonte, mas, obviamente, a travessia se faz na primeira classe, como na última classe.

***

Questão: o efeito dos dez minutos de cada início de hora será amplificado?
A partir de 17 de julho, de maneira incontestável.

Mas isso poderá tornar-se permanente durante um determinado período de tempo, que corresponde ao seu
verão deste ano (inverno no Brasil).

E eu os lembro de que o verão (inverno no Brasil) começa amanhã.

***

Questão: os cães, os gatos, podem ter, nesse momento, comportamentos específicos?

Então, os animais têm um sentido geomagnético extremamente desenvolvido.

Eles percebem os sismos, antes de vocês.



Eles percebem os sismos, antes de vocês.

Eles percebem os tsunamis, antes de vocês.

Eles percebem as erupções vulcânicas, antes de vocês.

Pouco tempo antes de vocês, mas antes de vocês.

Agora, da loucura humana, felizmente, eles são preservados.

E falo das ondas emocionais humanas, coletivas, não daquelas dos seus Mestres, certamente.

***

Questão: durante certos protocolos, ouvi como uma orquestra de cordas que tocava.

Mas isso corresponde, aí também, à passagem para estados Vibratórios.

Como sabem, quando do contato com o Espírito e com a alma, há sons que se manifestam.

A orquestra de cordas e o concerto de cordas é a etapa final que antecede a passagem ao Grande Samadhi.

Cada um vive isso em função dos seus medos, das suas feridas.

Mas é o mesmo processo que o acesso ao Estado de Ser.

***

Questão: é o início do processo?

É o início do processo final.

***

Questão: por que sinto vibrar tão forte o nariz e muito pouco o Coração?

O importante é que uma Vibração correspondente à 12ª lâmpada, correspondente ao nariz, está ativa, a partir
do momento em que as lâmpadas são ativadas.

Agora, é a você que cabe se colocar no seu Coração, pela Consciência, diretamente.

Mas, se a Vibração do nariz e das asas do nariz estiver ativa, é evidente que o corpo novo mais alto está
desperto e que isso não poderia se fazer se o Coração não estivesse desperto.

Simplesmente, algumas circunstâncias da sua Vida, ainda presentes, representam freios à ascensão total à
Alegria.

Portanto, a energia vai se manifestar em outros lugares.

***

Questão: sentindo pouco a Vibração do Coração, é difícil fazer escolhas ligadas a esta Vibração.

Cara amiga, é muito simples.

É preciso substituir o coração afeto pelo Coração Vibratório.

Isso quer dizer que você deve fazer a introspecção de Consciência necessária.
Você se liberou de todos seus afetos?

Bem, não.

O Coração vibra quando se está na Paz com todos os Corações com os quais se teve contato: ascendentes,
descendentes, cônjuges e outros, situações ou outras.

E a bicicleta gira.

***



Questão: eu pratiquei os protocolos de Um Amigo, o que me trouxe uma grande diferença. Apesar
de tudo, sinto que amo mais meus filhos ou algumas pessoas. Trata-se de amar todos da mesma

maneira? Amar mais meus filhos quer dizer que estou no afeto?

Mas, obviamente.

O Amor maternal é afeto.

Mesmo Maria, quando seu Filho estava na cruz, ela foi afetada, não é?

E o afeto é o que gera a Vibração.

Isso não quer dizer abandonar ou enterrar todos os parentes, não é?, eu não disse isso.

É uma questão de ponto de vista que é essencial.

O afeto bloqueia, inteiramente, a Vibração do Coração.

O Coração Vibração não é o coração afeto.

O conjunto da Humanidade enfiou o dedo no Coração, com relação a isso.

Foi a Humanidade que assimilou o Coração ao Amor humano.

É preciso ter Coração na relação com o outro, mas, para isso, não é preciso perder de vista que o objetivo é o
Coração Vibratório e o Coração Vibratório não é o coração afeto.

A confusão está nesse nível.

***

Questão: isso significa então que estar na Unidade consiste em estar à mesma distância com
todos?

Então, cara amiga, eu responderia que, em última análise, sim.

Se você amar mais o seu filho do que o seu inimigo, você está no afeto.

***

Questão: como superar isso?
Percebendo.

Todos os protocolos já foram amplamente trabalhados, em você, isso se vê, mas é simplesmente este afeto aí
que deve se mover.

Isso não quer dizer não mais amar, mas amar na liberdade.

Amar na liberdade não é amar nas relações.

Então, por que haveria ligações tão fortes com o que é procedente da sua carne e o que é o seu inimigo?

Há a mesma Vibração e a mesma Consciência em cada filho como em cada inimigo.

E por que o seu inimigo seria menos digno de Amor do que o filho?

***

Questão: porque é meu filho.

Aí está, todo o problema está aí.

Mudar muito não é mudar totalmente.

Porque isso não dispensa amar, tanto, os filhos, não é?

Mas por que dois pesos, duas medidas?
O Amor Vibratório não conhece dois pesos, duas medidas.

Enquanto você permanecer nos dois pesos, duas medidas, você não está na Vibração, você está no afeto.

Ora, o mental quer fazê-la crer que o Coração afeto é o Coração.



O Coração afeto nada tem a fazer com o Coração Vibração.

Aliás, não é o Coração.

Chama-se “ter Coração”, mas é apenas a emoção e nada mais, ou crenças.

***

Questão: compreendo intelectualmente o que acaba de dizer, mas estou longe disso, porque não
consigo amar meus filhos da mesma maneira que meus inimigos, ou mesmo meus parentes.

Bem, então, não procure despertar o seu Coração.

Ele não vai despertar, apesar da insistência das novas lâmpadas.

Quando você diz “longe”, entendo o que diz, mas você não está longe.

Você está muito próxima.

É apenas um mecanismo da cabeça.

Não é mesmo um mecanismo Vibratório, não é uma montanha a escalar.

É uma aceitação que está para fazer.

Isso se chama ‘síndrome da mamãe galinha’ ou ‘síndrome da incubadora’, mesmo na metade transcendida.

***

Questão: no entanto, na Bíblia está escrito que Jesus amava João como seu discípulo bem amado,
ou seja, havia uma preferência ou uma relação particular entre João e ele?

A resposta é muito simples: a preferência não era o afeto.

Ela era de Ordem espiritual.

Não misture o afeto com o espiritual.

A preferência do Bem amado, de Cristo, por Sri Aurobindo é, se quiser, uma preferência Vibratória e espiritual
e certamente não afetiva.

Não havia laço afetivo, mas era um laço de liberdade total e de confiança total entre Cristo e o Bem amado.

***

Questão: para superar isso, conviria então olhar no outro não a sua forma, não a relação ao afeto
que se tem com ele, no sentido humano, mas a Vibração do seu Coração como parte da Fonte?

Então, olhe, é fácil, todos os ensinamentos espirituais o dizem, não é?

Mas não é uma questão de olhar, é uma questão de Vibração efetiva.

Portanto, não é uma crença, não é uma bela teoria que se aceita assim.

É para demonstrar, na Vibração e nos fatos.

A dificuldade é compreender que não é um trabalho de cada instante que se constrói.

É algo que se faz instantaneamente, se decidirmos, na alma e na Consciência e na Vibração.

***

Questão: eu tenho a sensação de ter caminhado para a Paz frente a mim mesmo, mas a raiva ainda
emerge frente ao que eu não suporto nas minhas limitações. Como superar isso?

Então, caro amigo, você tem duas soluções: ou se esbofeteia, mas isso dói, ou decide, de uma vez por todas,
se concentrar unicamente na Vibração e não na raiva.

Porque nenhuma personalidade, nenhuma ferida (em todo caso para as bicicletas de corrida que estão aí)
pode ser transcendida pelo fato de ter Consciência.



É preciso estar lúcido, é uma evidência, mas, quando há lucidez (como você a expressa, por exemplo, sobre
isso, sobre esse ponto preciso), você vai se dizer: “vou utilizar as ferramentas que tenho à minha disposição,

vou cavar, vou cavar, vou tentar compreender”.

Hoje, não é mais questão disso.

É questão (e Anael insistiu muito longamente nisso) de se abandonar à Inteligência da Luz.

Creio, aliás, que Um Amigo lhes deu um processo, extremamente fino, extremamente preciso, para dirigir a Luz
Vibrante sobre essas zonas de sofrimento, ou seja, não lutar contra, mas colocar ainda mais Luz.

São, eu creio, as últimas coisas que ele lhes deu antes daquelas que há agora (“ativação da consciência de
cura final”) (*).

***

Questão: se as vicissitudes que eu vivo ainda na minha vida são ligadas ao fato de que não estou
suficientemente no Coração, como superar isso?

Quero simplesmente lhe dizer que, aí também, associa-se a culpa.

Isso faz ressurgir em você algumas situações de culpas antigas com relação à sua história.

É isso que há para superar.

A culpa está sempre ligada a personalidades extremamente Amor, extremamente no Coração, mas no coração
afeto.

É o que se chama de salvadores.

É o que eu chamei, ainda há pouco, de incubadoras, sem qualquer noção pejorativa, é claro.

Os incubadores são ainda mais difíceis de encontrar do que as incubadoras, mas existem.

Lembrem-se de que o sentido maternal é também o sentido de saber liberar o outro e a si mesmo de uma
relação.

Lembrem-se de que seus filhos não são seus filhos.

Lembrem-se de que seus filhos desta Vida são, certamente, aqueles que vocês esbofetearam e que os
esbofetearam em outras vidas.

Lembrem-se de que vocês devem se liberar de todos os laços, o que não quer dizer descartar o outro da sua
Vida.

Isso quer dizer: mudar de olhar e de Vibração.

Tornar-se autônomo.

Crescer ou voltar a ser como uma criança.

Abandonar os papéis e as funções, tornar-se maduro.
A melhor ajuda e o melhor Serviço estão na liberação do outro e no Amor do outro, mas o Amor Vibração.

Eu digo que não existe qualquer situação com um ascendente, com um descendente, com um parente,
qualquer que seja, que não tenha solução.

A partir do momento que vocês aceitarem passar do coração afeto ao Coração Vibração, a Inteligência da Luz
irá empreender todo o trabalho para liberá-los desses laços.

Mas, para isso, é preciso aceitar, agora, soltar.

***

Questão: desde algum tempo, sinto-me muito cansado. É normal?

Você sabe, cada um, hoje, vive fenômenos de transformação importantes.

Alguns, são feridas que ressurgem (e creio que Anael lhes disse já coisas sobre isso) e outros, são cansaços,
outros, ao contrário, o fato de estarem sobrecarregados.

Outros, dores de cabeça terríveis ou compressões no peito ou nas costas.

Isso está ligado a tudo o que acontece nesse momento.

É preciso passar por aí.



Cada um vai passar por aí onde deve passar, em função do que há para transcender e para superar.

***

Questão: isso significa que é a energia que quer fazer sua passagem?

Não unicamente, porque não é a mesma energia de que se fala.

Não confunda a energia vital, a energia pertencente a esta Dimensão e a energia Vibral.

Não são nem mesmo as mesmas gama de frequências e não são nem mesmo as mesmas energias, não é?

Portanto, querer crer que quanto mais vocês vibrarem, mais terão energia, não é sempre verdadeiro.

Aliás, a tal ponto que, no momento em que a energia estiver no seu apogeu, no nível da Luz Vibral, vocês não
terão mais simplesmente qualquer energia vital, resultante do ‘processo de estase’.

***

Questão: a ativação do Triângulo Sagrado [sacro] passa necessariamente por um sentir Vibral, no
sacro, assim como podemos sentir a Vibração do Coração e a Vibração da cabeça?

Obviamente, meu amigo, não pode haver despertar da Kundalini sem sentir a Kundalini, não é?

***

Questão: então, se nada sentimos de particular nesse nível, o processo não se desencadeou?

Completamente.

Mas não é nada grave, não é?

O importante é ter uma das três Coroas ativada.

***

Questão: há um meio de desenvolver a ativação desta coroa?

Se isso não ocorreu com a última etapa, ou com a penúltima etapa, é preciso esperar o momento oportuno.

Talvez não haja ainda suficiente Fogo no nível terrestre para desencadear isso em você.

***

Questão: teremos em breve a oportunidade de ver concretamente os Melquisedeques? De vê-lo?

Sim, quando estiverem na 5ª Dimensão.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo até muito em breve.

Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.



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

(*) “Ativação da Consciência de Cura Final” [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-ativacao-da-consciencia-de.html
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Postado por Célia G..
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs nesta Humanidade, acolham a minha gratidão e a minha Presença
na sua Presença.

***

Questão: há algumas semanas, sentia-me na leveza. Hoje, no peso e na fatiga. Por que essa mudança?

Caro Irmão, o tipo de atividade e os momentos não são os mesmos.
As atividades que realizam, neste espaço, assim como as atividades da Terra correspondem, eu diria, atualmente, a
um cenário que deve ser visto, uma Luz que passa, para muitos de vocês, atualmente, por tomadas de Consciência,

por pesos e por, não o aparecimento, mas a revelação de certo número de resistências e de freios.

O trabalho vibratório que realizamos juntos vai conduzi-los a passar de uma consciência limitada para a Consciência
Ilimitada.

Isso não pode se fazer sem a lucidez, sem certo número de mudanças.
As mudanças não são sempre simples.

A ascensão à Vibração do Ilimitado passa por vezes por uma impressão de cansaço.
Esse cansaço corresponde ao adormecimento, em retirada, da Consciência e da energia da personalidade.

Convém, portanto deixar se estabelecer esta gestação.

O questionamento apenas pode ser o mental pela comparação ao que foi já vivido.
Não pode ali haver comparação, porque as coisas são profundamente diferentes, no que vocês realizam, como no

que realizou a Terra e o que ela se prepara para realizar.
A Alegria necessita da travessia de um espaço por vezes penoso.

O acesso à nova Dimensão da Terra passa por um período que foi denominado por minha irmã de alma, Snow, um
parto.

Vocês estão, uns e outros, à sua maneira, nas fases de contração, depois, dilatação, ligadas a seu próprio parto.
O que não quer dizer, tampouco que, cada dia se sucedendo, verá o agravamento ou a melhora, mas

uma mudança, certamente, sim, inerente à própria mudança que estamos, juntos, iniciando.
O que exprime isso, em você é, também, o lado da lagarta, o lado do peso, que, para você como para cada um,

nem sempre quer ceder e deixar o lugar.
O que você expressa reflete apenas isso.

***

Questão: que se pode utilizar como ferramenta para descristalizar o melhor possível, velhas feridas?

Caro Irmão, o que aparece hoje como ferida não é um aparecimento, é um cenário.
Assim como já disse, há iluminação sob um novo dia.

Coisas que muitos de vocês tivessem talvez ignorado ou fechado dentro de estágios chamados “inconsciente” e que,
hoje, são chamadas a subir à Consciência, para serem tomadas na Consciência e transcendidas pela Consciência.

Não é mais questão, e não é mais tempo agora, de se examinar a causa dessas feridas, de se examinar a lógica dessas
feridas.

Mais do que nunca, vocês serão confrontados, aí também, todos, sem exceção, para fazerem uma escolha em sua
própria consciência: dar peso e corpo a suas feridas ou deixá-las pelo que são, ou seja, coisas pertencentes ao seu
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passado.
Vocês não podem passar para o novo com seu passado.

Vocês não podem aceder ao que serão conservando o que eram.
Isso representa, e nós estamos conscientes, para muitos seres humanos, um desafio.

O conjunto da Humanidade foi habituado a caminhar dentro de certo número de regras e de modos de
funcionamento que, em breve, não existirá mais.

Existem, na Verdade, nesse nível, lutos a realizar, sofrimentos a admitir, pesos a superar, mas isso, ainda uma vez,
apenas poderá se fazer através do aumento da Vibração.

O paradoxo sendo que, mais a Vibração aumenta, mais ela iluminará as zonas de Sombra e mais vocês terão a
impressão de terem algumas partes de seus seres físicos, ou sutis, repletos de pesos ou de sofrimentos.

Isso corresponde ao parto.

Isso é, portanto, para atravessar com lucidez, com coragem, com abandono, mas sem querer reagir, porque, se vocês
reagem a uma ferida, a um sofrimento, vocês manterão o ‘princípio de ação e reação’ que deve se extinguir

definitivamente.

O objetivo, se posso empregar esta imagem, é que em breve não lhes restará nada para se segurarem além
da Consciência pura, ela mesma, e nada mais do que fazia seus hábitos, suas crenças, seus comportamentos e,

mesmo, seus ideais.
A lagarta não conhece nada da borboleta, absolutamente nada.

Mesmo aqueles de vocês que tiveram a possibilidade vibratória de penetrar no corpo de Estado de Ser, devem
também passar por aí.

Certamente, para esses, isso será talvez mais fácil, devido mesmo à lembrança da experiência do Estado de Ser
Para os outros, é preciso descobrir a confiança e, a seguir, o abandono.

Lembrem-se, vocês não poderão aceder ao novo, com o antigo.
Assim, nesse momento mesmo, é todo o antigo que morre.

É por isso que as Vibrações aumentando nesta Humanidade, nesta Terra, provocam, como vêem, resistências, mas as
resistências não são apenas exteriores, elas são exteriores e interiores.

O que está fora é como o que está dentro.

Este período em que as feridas, os sofrimentos, as faltas, são iluminados, por vezes violentamente, devem ser
encarados de frente, não para solucioná-los com seu mental, com a energia da lagarta, mas simplesmente para fazer

o luto, para vê-los, percebê-los e, em seguida, a partir da chegada de algumas influências novas, dentro de muito
poucos dias, desaparecerem inteiramente.

Passar de uma Dimensão dissociada para uma Dimensão unificada é um luto importante e essencial.
O luto de tudo o que vocês creem ser como estabelecido, como estável, como definitivo.

A melhor imagem que posso lhes dar é esta incapacidade para se segurar ao que quer que seja de conhecido e
comprovado, exceto, assim como disse Omraam, segurar-se, ligar-se à Alegria.

Não há outra saída.

Isso os conduzirá a não mais se identificar, a não mais possuir suas feridas e sua própria história, livrar-se, mesmo, do
que vocês são, nesta densidade.

Essa passagem é uma passagem estreita, mas indispensável.

Isso pôde ser chamado, por alguns místicos, “a noite escura da alma” e essa passagem, ainda uma vez, é
indispensável.

A única porta de saída é o Coração e sua Alegria na Vibração e no Fogo do Coração.
Não há outra, não haverá jamais outra.

***

Questão: por que essas vibrações no coração, em contato com algumas pessoas ou lugares?

Cara Irmã, esta é a aplicação automática da resposta do Coração, tal como foi ensinado por Mestre RAM, há mais
de um ano e meio.

Assim, portanto, quando o Coração vibra e pulsa em função de situações e encontros, significa para vocês que essas
pessoas, efetivamente, estão em acordo vibratório com seu Coração.

Esta ferramenta deve mesmo, doravante, conduzir e guiar sua Vida, não mais segundo seus desejos e segundo sua
lógica, mas segundo a Vibração do Coração.

É isso que você experimenta.

Tudo o que faz vibrar seu Coração é exato, situações, como decisões, como encontros.O que apaga a Vibração deve
fazer mudar de caminho.

Assim, a Inteligência da Luz está trabalhando em você, para guiar seus passos, seu caminho, sua estrada, sobre o que
convém encontrar, fazer ou não mais fazer ou não mais encontrar.

É também nesta Vibração que se encontrarão todas as bênçãos, todas as satisfações, que lhes permitem manterem-



se na Luz, quaisquer que sejam as resistências e os sofrimentos existentes, no exterior como no Interior.

***

Questão: são sistematicamente as zonas de Sombra que desencadeiam os sofrimentos?

Quem mais ou que mais além da Sombra poderia desencadear o sofrimento?
Certamente não a Luz.O sofrimento é a herança da divisão, da dualidade.

***

Questão: quando a personalidade se dissolve, tornam-se idênticos, uns aos outros?

Vocês se tornam simplesmente unificados.
Eu não sou Sri Aurobindo e eu não sou Omraam.

Eu não sou Anael.
Eu sou Um Amigo, mas, dentro do meu Coração, pode existir o conjunto dessas Presenças.

Isso lhes é certamente difícil para compreender, mas Cristo pode estar aqui e em outros lugares e em mil lugares
diferentes ao mesmo tempo e, no entanto, permanecer unificado.

Assim evolui a Consciência nos mundos unificados onde as fronteiras desaparecem, onde os limites desaparecem.

Eu estou ao mesmo tempo aqui e ao mesmo tempo em outros lugares, não em outro lugar, mas em vários outros
lugares.

Eu diria que, em sua Dimensão Dissociada, a palavra que se poderá empregar é que vocês são mono-tarefa e mono-
consciência.

Nos mundos unificados da Consciência unificada, vocês se tornam Vocês e todo o resto, nesta Dimensão, como em
outros lugares.

***

Questão: ao que corresponde o fato de ouvir uma orquestra de cordas, no nível do Coração?

Os sons estão ligados diretamente à percepção vibratória da Consciência.
Esses sons são múltiplos.

Ouvidos tanto ao nível do Antakarana, ao nível do bulbo da clariaudição, como ao nível de um chacra, eles
traduzem a mesma realidade e a mesma Verdade: o acesso às esferas vibratórias unificadas.

***

Questão: isso significa que quando estamos nas esferas unificadas, ouvimos sons?

Sim.O conjunto de universos é sonoro.
O conjunto de dimensões é sonoro e habitado por cantos, porque a natureza dos mundos unificados é cantos e

sonoridade.

Múltiplas Vibrações são percebidas por diferentes tipos de órgãos, não físicos e não sensoriais.
Assim, o contato da consciência da personalidade, com os níveis os mais sutis e os mais etéreos, se acompanham da

percepção de alguns desses sons.

Foi dito, na maior parte das Escrituras antigas, que os Anjos os mais próximos da Fonte, denominados Hayoth Ha
Kodesh, cantavam louvores permanentemente.

Essa é a estrita Verdade.

Existem dimensões, além da forma, onde tudo é apenas som, canto da Criação, canto da Vida, canto do Amor,
canto da Unidade.

Existe, na ativação das novas lâmpadas, assim como o bem amado Arcanjo Miguel lhes expressou, o aparecimento
de um som e depois o desaparecimento do som.

Este desaparecimento do som, denominado na sua Dimensão, o silêncio, corresponde à passagem no Estado de Ser e
não à vivência no Estado de Ser.

Do mesmo modo que os seres vivem, mesmo na Dimensão em que vocês estão, um processo chamado de
desencarnação e viagem astral, vivem e ouvem uma Vibração sonora.A passagem de um estado a outro se

acompanha de um som.



O estabelecimento em um mundo unificado, inteiramente ou em parte, reflete-se também, na sua consciência
comum, pela percepção de um som.

O contato com a alma reflete-se por um som.
O contato com o Espírito reflete-se por um som.Tudo é som.O som é Vibração.

É, portanto, lógico, elevando as suas Vibrações, na Coroa Radiante do Coração, como no conjunto das suas células,
que sons novos apareçam.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes digo agora, até breve.

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ A MÃE TERRA ~

Eu sou SNOW.
Recebam, meus Irmãos e minhas Irmãs, a Alegria de me encontrar com vocês.

Recebam também todas as Graças do nosso círculo de Irmãs de MARIA.
Eu venho a vocês para dialogar e para falar da carne da sua carne, em meio à sua encarnação.

A carne da carne que poderia se chamar sua irmã, a Terra, aquela da qual são provenientes, no nível da
matéria, aquela que os alimenta, aquela que lhes permite viver.

Independentemente do que tenha sido falsificado, a Terra preservou o essencial, por alguns dos seus
constituintes, mesmo no nível do mundo da superfície.

Eu gostaria, primeiramente, de dar-lhes o que eu tenho no Coração em relação à Terra e seus componentes.
Eu vou tentar, com palavras simples, compartilhar e fazê-los sentir, vocês também, um sentimento místico,

profundo.
De forma habitual, os seres muito mais elevados do que eu, falaram-lhes do seu destino, do seu porvir, do seu

Ser além deste mundo.
Penetrar nessas esferas ocorria, evidentemente, no Interior de si, mas nunca se esqueçam de que vocês

também são constituídos da mesma Terra que a Terra e os demais habitantes.

***

Assim, como o Grande Arcanjo ANAEL lhes disse, elevar-se em Vibração é uma relação, uma relação com
vocês mesmos e, também, relações com todo o resto.

A Mãe Terra abriga em seu seio múltiplas formas de vida, envolvidas pelo mesmo Sopro do Espírito, em suas
várias diversificações.

Vocês têm a possibilidade, vocês também, buscando o que vocês são, de penetrar no Mistério da relação com
a natureza, como muitos outros povos que ficam perto dela foram capazes de viver e são ainda capazes de

viver.
Uma parte de vocês é oriunda da Terra, essa parte perecível que vocês denominam corpo, mas vocês já se
perguntaram que os vegetais, os animais, seja qual for, os elementos, até mesmo, assim que perdem sua

forma e sua vida em meio à Terra, onde eles estão?
O que vive, e o que é, no entanto, diferente do homem e da mulher, vive também em outros locais, em outro
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espaço, em outra Dimensão?
Como é que alguma coisa que é animada pelo Sopro do Espírito pode aparecer e desaparecer sem motivo?

O contato com a natureza e seus diferentes povos é também um elemento que concorre para fazê-los penetrar
e dar-lhes as chaves da Dimensão do Espírito, em vocês.

Obviamente, há seres mais dotados para isso do que outros.
Esse tem sido o caso em todos os tempos.

Nos povos que ficam próximos à natureza, alguns seres dotados desempenharam, aliás, o seu papel: essa
intermediação entre o Espírito dos elementos da natureza e o Espírito dos seus Irmãos e de suas Irmãs.

***

Hoje, em vista dos tempos e dos momentos especiais que vocês se preparam para viver, pode ser importante
perceber a ressonância da Mãe Terra para ali apoiá-los e para ali encontrar nem que seja apenas o apoio

necessário para essa elevação.
Hoje, mais do que nunca, pelo fato das circunstâncias especiais da Vida sobre a Terra, é muito mais fácil

percorrer o caminho de xamã e entrar em contato, naturalmente, suavemente, com a Terra e seus habitantes,
quer sejam os vegetais, os animais, a própria Terra ou os elementos que a percorrem.

Há, nessa natureza na qual vocês estão também constituídos, em meio a esse corpo, uma força e uma Luz.
Como alguns de vocês possivelmente sabem, as árvores são os intermediários privilegiados entre este mundo

e o mundo do Espírito.
Nesse sentido, elas podem ajudá-los a ir para o que vocês buscam.

Os habitantes também, seja qual for o seu reino ou o seu gênero, estão, eles também, em condição de
relacionar-se e de se colocar em ressonância com vocês.

Como já devem ter ouvido muitas vezes, as barreiras devem cair.
As máscaras devem cair.

A fragmentação deve dar lugar à unificação, unificação consigo mesmo, mas também com todo o resto.
A Unidade está se juntando ao Grande Espírito e o Grande Espírito está em toda parte, mesmo sufocado,

comprimido, em meio a este mundo.

***

Chegou o dia de viver o grande despertar da Mãe Terra.
A Terra que, hoje, através dos seus diferentes componentes, exprime e manifesta muitas coisas.

As barreiras caem, é mais fácil para vocês, se desejarem, receber, partilhar com a Mãe Terra.
Nem mesmo é mais necessário, como alguns povos puderam fazer no passado, fazer uso de qualquer droga

para modificar a Consciência.
A própria Consciência se modifica e se amplia.

A Vibração do Espírito é muito maior hoje.
A natureza e seus habitantes podem ser de grande ajuda durante este período.

Imergir, nela e por ela, dar-lhes-á acesso a si mesmo.
Entrar em Vibração em meio à natureza irá permitir-lhes, muito possivelmente, melhorar a sua capacidade para

entrar em si mesmo.
Colocar-se em ressonância, pôr-se à escuta, em relação com a Terra, com a natureza, pode literalmente

capacitá-los e acelerar esse movimento da sua Consciência para chegar ao Grande Espírito.
Era necessário muito tempo, além das plantas que foram utilizadas, para antecipar essa relação especial com a

natureza, pelo jejum, pelas cerimônias.
Hoje, contatar a Profundez e a Clareza da natureza e recolher a mensagem, o Sopro, é extremamente fácil.

Vocês não necessitam nem de plantas, nem de cerimônias, mas apenas e simplesmente de estar em si
mesmo.

***

Ao imergir em meio à natureza, vocês vão constatar facilmente, estando focados nesse relacionamento do seu
ser profundo com a natureza, vocês vão se aperceber de que as informações, as Vibrações, vão aproximá-los
dela, pois a natureza apenas aguarda esse seu contato, de uns e de outros, quer seja com uma árvore, com um

inseto, com uma flor ou com a própria Terra, ou com as suas pedras.
Entrar em comunicação pondo-se em Comunhão com um dos elementos da natureza fará de vocês algo

simples e irá conferir-lhes uma visão mais penetrante, uma maior profundez, na real compreensão do que se
vive hoje, o que eu denominei o parto.

A Mãe Terra deseja, como toda mulher que dá à luz, sentir que é amada e acompanhada.
Vocês têm toda a possibilidade de realizar isso, sem exceção.



Todos vocês têm o que eu denominei, em minha vida, um animal totem, um vegetal totem, um elemento totem,
com o qual há uma forte atração, uma forte ressonância.

Abordar a natureza e a Terra com simplicidade é um apoio que irá se tornar cada vez mais essencial na sua
capacidade para permanecer alinhado, centrado e em Paz.

Seja o que for que acontecer à Terra, vocês sempre podem, enquanto não estiverem em relação com o seu
lado íntimo, falar e criticar.

Dizer que isso é maléfico, que isso não é bom, mas esse é o olhar das suas emoções, da sua ignorância.
Estabelecendo um contato do Espírito da sua carne com o Espírito da Terra, vocês percebem isso realmente,

ô como isso é profundamente diferente.
Assim, as mudanças a advir em meio à Mãe Terra nunca mais irão lhes aparecer sob a mesma luz e sob a

mesma visão, quando vocês tiverem apreendido e vivenciado a Profundez.
O canto da Mãe Terra e de outras criaturas, hoje, pode ser visto como um canto de sofrimento, mas não o é.

Esse sofrimento é apenas transitório, pois ele leva a algo que, pela própria natureza, é algo muito maior.
A natureza, ao seu modo, vive uma transformação, não mais importante, mas também não menos importante do

que a sua, mesmo sendo diferente.

***

Então, sim, a própria Terra tem uma mensagem para vocês.
No entanto, a alma deve se expandir para compreender a profundez, a intensidade.

Tudo isso está disponível.
Tudo isso é muito simples, na condição de vocês abordarem a natureza, a Terra, com grande simplicidade,

com um desejo simples de entrar em relação, em Comunhão e em ressonância.
Em meio a essa ressonância, várias informações lhes serão entregues, mas não apenas isso.

Vocês serão literalmente nutridos pela Mãe Terra e não unicamente pelos seus alimentos, mas, principalmente,
pelo seu Espírito que irá revigorar o seu.

A natureza vai ser de grande ajuda, independentemente dos seus solavancos nos momentos que vocês estão
vivendo.

***

Meus queridos Irmãos, minhas queridas Irmãs, nós vamos primeiramente dialogar sobre o que eu vim lhes
dizer.

Eu vou dar, depois, a maneira mais simples e mais adequada de viver essa relação.
Então, primeiramente, dialoguemos.

***

Pergunta: a rosa tem uma função especial, muitas vezes associada aos santos, aos místicos?

Isso é próprio da sua cultura.
Nós, quando nós sentimos o Grande Espírito, mesmo na sua ausência, há outros aromas, tão finos como o da

rosa, mas cuja função é a mesma.
Então, sim, certas flores têm virtudes que são lembradas pela sua fragrância e pela sua forma.

Obviamente, existe mesmo em meio ao seu ocidente uma vasta literatura sobre isso, que poderia ser
denominada (e, aliás, isso tem sido assim denominado) magia natural, por oposição à magia cerimonial.

Neste momento, eu irei empenhá-los a viver essa magia natural pela sua própria experiência de contato com a
Mãe Terra.

Cada um irá buscar o seu totem.

***

Pergunta: o meu anseio, o meu apreço pela natureza são uma ressonância com essa natureza?

Sim, mas, hoje, o ser humano, de maneira geral, está muito afastado da natureza.
Ele rompeu, digamos voluntariamente ou, em todo caso, inconscientemente, qualquer contato com o que seria

apenas a sua maneira de viver, interrompendo o contato com o Sol e o contato com o Céu.
Vocês se isolaram e se confinaram, e vocês também, em meio a essa matriz, como a denominam, pelos seus
comportamentos, pelas suas condutas, pelas suas próprias roupas e pelo seu modo de vida, de maneira geral.
Mas, diante da iminência do que está chegando, torna-se urgente a sua reconexão literal com a natureza, pois

ela lhes será de grande ajuda para viver essa passagem, este parto.



***

Pergunta: como se proteger dos elementos que se tumultuam, fora da abertura do Coração?

Não há outra maneira.
Aquele que tem o Coração aberto poderá assistir ao tumulto da natureza sem que uma única célula seja

prejudicada.
Buscar proteção em relação à natureza seria buscar proteção contra si mesmo, contra a sua própria salvação.

Se vocês permanecerem calmos e em harmonia, a natureza jamais irá fazer qualquer mal.
Se vocês estiverem alinhados e centrados, vocês poderiam estar em meio a uma manada de animais

selvagens, eles iriam evitá-los, por respeito.
É o mesmo para os elementos da natureza, para os deslocamentos da Terra, para os deslocamentos do Ar,

para os deslocamentos do Fogo ou da Água.

***

Pergunta: podemos dizer que o homem seria uma síntese da natureza?

Muitos seres bem mais sábios do que eu, disseram: o que está no Interior é como o que está no exterior, o que
está em cima é como o que está embaixo.

O próprio homem incorpora a totalidade da Criação e, também, a totalidade da natureza em meio ao seu corpo,
mesmo dissociado e falsificado.

Há, em cada forma de vida, o princípio da vida.
Há, em cada forma de vida, o Grande Espírito.

***

Pergunta: nós somos um espelho da natureza, pois haveria como uma correspondência entre o
nosso Interior, nós e a natureza?

Essa é uma etapa na percepção, na compreensão e na Verdade do que existe.
Antes de tudo, há um vago reflexo.

Em seguida, esse reflexo pode se tornar espelhado, mas, no espelho, há sempre dois.
Há o objeto e o reflexo.

Há outra etapa em que o próprio espelho desaparece e onde o objeto se confunde com o reflexo.
Assim, você pode olhar na água e se ver e considerar que a água é um espelho, mas, ainda aí, há uma

distância e pode chegar um momento em que você não se vê mais e se torna a água.
Da mesma forma que um xamã, quando viaja, torna-se a águia na qual ele está, ou o búfalo no qual ele percorre

amplamente.
É a isso que é preciso aceder.

Não parar somente no espelho, mesmo o mais perfeito, pois o espelho, mesmo sendo fiel, é ainda uma
divisão.

***

Pergunta: isso significa que a próxima etapa seria a fusão?

Perfeitamente.

***

Pergunta: dizer: quando eu me tornar como essa folha de grama, eu terei terminado o meu trabalho,
reflete o que você acaba de expor?

Eu não irei me tornar como... Não se trata de um princípio de identificação, mas de Comunhão e de Fusão.

***

Pergunta: que a natureza, a Mãe nutridora, ofereça igualmente plantas tóxicas, não é dual?



O que é tóxico para você não é para outro reino.

***

Pergunta: isso poderia significar que na natureza não há manifestação da dualidade?

Isso significa que qualquer manifestação tem a sua utilidade.
Aqueles que estão na dualidade, no nível da alma humana, vão encontrar a dualidade.

O famoso princípio que vocês denominam ‘atração e ressonância’ existe também em meio à natureza.
Se vocês estiverem em Comunhão, e não no espelho, com a natureza, vocês vão saber instantaneamente,

mesmo sem jamais ter aberto um livro, o que vocês podem comer ou não.
Não poderá existir qualquer dúvida, porque vocês não estarão no intelecto, mas na vivência e no agora.

Toda a natureza fala com vocês.
Obviamente, o mundo ocidental procurou esmiuçar, compreender e se privou da vivência.

Hoje, ele será convidado a reviver.
Vocês não poderão se fiar em seus conhecimentos da cabeça, ainda em meio à natureza, mas unicamente no

que vocês vivem no Coração.
Assim, alguns animais jamais vão se deitar em um lugar porque esse lugar não é bom para eles, enquanto que

outros animais poderão ali se deitar por ser um bom lugar para eles.
Isso não é dualidade, mas isso está em total acordo com a atração, a ressonância, a simpatia, se preferirem, e

com a empatia.

***

Pergunta: é preciso desenvolver uma linguagem de Coração a Coração com a natureza, para não
correr o risco, por exemplo, de consumir um elemento da natureza que não fosse apropriado?

Sim. Da mesma maneira que vocês desenvolvem o seu Coração no seu Interior.
A qualidade Vibratória desse Coração irá permitir-lhes também gerar à sua volta um campo de energia que fará

com que apenas entre em ressonância, em atração, o que está em concordância com o que vocês são.
Lembrem-se: mesmo o mais feroz dos animais selvagens nada pode e nada vai tentar, por respeito e por

Amor, contra um ser humano que estiver no Coração, jamais.

***

Pergunta: isso vale para qualquer linhagem de animal? Uma vez que me parece ter entendido que
algumas linhagens são criações que não seriam criações da FONTE.

Perfeitamente.
Lembrem-se de que a Sombra não pode se opor à Luz.

Isso não pode entrar no terreno da reação e da oposição, mas, se vocês forem Luz e não se opuserem, vocês
não serão tomados de assalto pela Sombra, mesmo através das falsas Criações.

***

Pergunta: existem igualmente criações falsas no reino vegetal e mineral?

No reino mineral, não, isso é impossível.
Certamente, construções à base de mineral são abundantes sobre a Terra e têm permitido encarnar forças que

eu chamo, eu, de demoníacas.
É a concretização de Irmãos e de Irmãs cujo Espírito está doente, mas, fora isso, não.

Os minerais não podem ser uma Criação da Sombra.
Da mesma maneira que a Terra não pode ser criada pelo princípio da Sombra.

O princípio da Sombra não pode se sobrepor à Criação.
Ele pode, por outro lado, criar o que eu denominaria, eu, hoje, as quimeras, as paródias.

Portanto, vocês podem comparar, segundo este princípio, a abelha e a vespa, mas, em meio a este mundo, a
vespa tem seu papel.

***



Pergunta: e no nível vegetal então?

O exemplo que eu tomei seria aplicável ao nível do mundo vegetal.
Mas isso seria muito complexo porque, se vocês estiverem no Coração e no Amor, de que serve saber o que é

procedente da FONTE ou procedente da falsificação, pois o seu olhar do Coração os levará a amar tanto um
como o outro, e um como o outro irá interagir com você.

***

Pergunta: poderia nos instruir sobre o papel dos felinos neste mundo?

É muito complexo, extremamente longo, é como para os vegetais.
Esse conhecimento permaneceria no nível intelectual e alimentaria o seu intelecto.

Querido irmão, se você quiser compreender os felinos, abra o seu Coração e acaricie um felino e você terá
todas as respostas.

***

Pergunta: os produtos tóxicos podem ter menos impacto quando o Coração está aberto?

O Espírito é superior à carne, disso não resta dúvida.
Mas a carne pode limitar o Espírito.

Esse foi o objetivo da Criação dessas quimeras: prejudicar o Espírito passando pela carne, mas se a sua
Vibração for pura e profunda, vocês estarão sem qualquer dificuldade além desses mundos de ação, de

reação, de sofrimento e de destruição.

***

Pergunta: o que é se tornar xamãs?

O mesmo que um policial ou um militar.
Tudo é em função do Coração, no Interior, e não da função.

Um xamã pode muito bem ter aberto comunicação com outros reinos, sem ter aberto, ainda, a sua Dimensão
Interior de Coração.

Um soldado, o mais bravio, tem talvez um Coração maior que um xamã.
Não julguem segundo a função, não julguem, segundo nada.

Simplesmente, apreciem a profundeza pelo Coração.
Todo o resto remete-lhes ao mundo das crenças, das emoções, das certezas mentais e não do Coração.

***

Pergunta: hoje se observa um recrudescimento do xamanismo, em especial ameríndio.

O meu ponto de vista é que o ocidental perceba, em meio a diversas buscas e pesquisas, a ruptura com a
natureza.

Ele vai tentar aprender, mas posso afirmar-lhes que não há nada para aprender, há apenas que vibrar no
Coração e ir para a natureza.

É esse aprendizado que é certamente o mais útil, mas esse aprendizado não é algo que possa ser aprendido.
É algo que se vive e que se conclui disso.

***

Pergunta: nos tempos vindouros, há elementos da natureza que seriam, para nós, mais importantes
do que outros?

Primeiro, o contato pelas árvores.
Em seguida, os alimentos, pelos vegetais.

***



Pergunta: nos vegetais, como alimentos, há alguns que são melhores do que outros quando
estamos no caminho de abertura do Coração?

Tudo que se assemelhe ao Coração.
Eu poderia falar-lhes dos alimentos que nutrem o Coração, mas vocês não teriam a profundez disso.

Cabe a vocês ir para a natureza e pedir a resposta pelo Coração.
Isso é extremamente fácil.

***

Pergunta: o mar também é útil para conectar com a natureza?

Mas o mar é a natureza.
Ele não está separado.

A natureza não é unicamente as suas paisagens ou o deserto.
O deserto é também a natureza.

O oceano, o pântano, o lago, são partes integrantes da natureza.
A natureza é tudo o que evolui fora do que foi transformado, fora das suas cidades onde as pessoas se

empilham umas nas outras, o que é totalmente oposto à natureza.
Alguém já viu uma árvore empilhada sobre outra?

Só o homem para ter transgredido a natureza.
A natureza jamais irá transgredir a natureza.

***

Pergunta: no nosso modo de cultura, é preciso privilegiar o aspecto ‘selvagem’, não ordenado, que
se encontra na natureza propriamente dita, ou podemos nos permitir organizar as plantações?

A resposta é muito simples.
Veja a paisagem de uma indústria da Terra.

Tudo é concebido pelo rendimento.
Veja a paisagem de um jardineiro de Coração ou de um camponês da beleza.

Tudo é questão de beleza, de Vibração, de profundez.
É evidente que o fruto de um não é o fruto do outro.

É simples assim.
É muito difícil fazer melhor do que a natureza.

É possível modificar a natureza e isso pode levar a coisas bonitas, na condição de estar em harmonia, si
mesmo, com a natureza.

***

Pergunta: os elementos marinhos (peixes, algas) estão desaparecendo. Por que e o que acontece
com eles?

Eles passam para o Grande Espírito.
Como o grande Melquizedeque em chefia e MARIA lhes disseram, é o fim de um mundo que vocês estão

vivendo.
Esse fim não é o fim, mas o renascimento.

Então, o seu mental poderá sempre perguntar por que.
Por quê?

Vocês jamais terão a resposta, pois nunca haverá resposta.
Compreender isso é possível apenas com o Coração, em Paz, sem revolta.

Assim como o ser humano morre um dia e se junta ao Grande Espírito, antes de voltar, a Terra morre para
renascer em outro local, além do que vocês podem até mesmo imaginar.

Isso se junta ao modo que acompanham a morte, os diferentes povos, as diferentes civilizações.
Aqueles que não creem em nada vivem a morte como uma perda irreparável.

Aqueles que vivem em meio ao Espírito sabem que a morte é a promessa do reencontro, em outros locais.
Ouçam a Terra, perguntem a ela.

Vocês querem estar ao lado daqueles que choram ou daqueles que sorriem?



É a mesma realidade, visível aos olhos, aos sentidos, mas não é a mesma Verdade, segundo o Coração e
segundo a cabeça.

Cabe a vocês escolher.
É como qualquer elemento da vida, mas, aí, hoje, é a totalidade da Terra que é referida.

Alguns preferem e vão preferir mergulhar no esquecimento, nas paixões, nos jogos, nas drogas.
Outros vão olhar isso com a cabeça e vão ficar em lágrimas.

E outros, enfim, vão viver isso segundo o Sopro do Espírito, no Coração, e irão se alegrar e, no entanto, são os
mesmos eventos.

Em todas as épocas, os povos nativos, como os seus próprios profetas ocidentais, previram e anunciaram
isso.

Vocês estão imersos nisso.
Cabe a vocês escolher a sua visão e a sua Vibração.

O Grande Espírito, a Roda da Vida, como vocês dizem, o Sopro, será sempre mais forte e mais intenso do que
a Humanidade humana reunida.
Para renascer, é preciso morrer.

***

Pergunta: o animal totem remete ao grupo de alma de um animal específico e qual é o seu papel?

Isso leva simplesmente, querida Irmã, ao princípio de similitude, na ação, na apresentação, na emoção e na
alma.

Mas não há um animal totem, como eu disse, há um ‘elemento totem’.
Os astrólogos, aqueles que observam os planetas, bem sabem disso.

Há também um totem vegetal.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu vou deixá-los ir agora procurar a resposta em meio à natureza e às
respostas.

SNOW lhes dá o Sopro do seu Amor.
Que o Coração os acompanhe em sua caminhada e em sua busca.

Até logo.

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee60e.html

http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-21_juin_2010-articlee60e.pdf
21 de junho de 2010

(Publicado em 1o. de julho de 2010)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-21_juin_2010-articlee60e.pdf
http://autresdimensions.info/articlee60e.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, caros amigos, como sabem, tanto em minha vida como no Círculo dos Melquisedeques, coloquei-me no
nível do Fogo e, portanto, vocês poderão agora se beneficiar, um pouquinho, do Fogo que vem.

Eu os lembro de que, desde ontem, vocês entraram no período de três meses correspondente ao seu verão
(inverno, no hemisfério sul), e, como vocês dizem, o verão será quente.

Não quente, exteriormente, hein, talvez, mas sobretudo Interiormente, porque, na Vibração do Ilimitado, vocês
vão se aperceber de que o que é o mais importante, é o Fogo do Coração.

E que é o Fogo do Coração que confere, como dizer... esse Samadhi, esta Alegria inefável que deve
acompanhá-los durante este período crucial da Humanidade.

Quanto mais vocês estiverem estabelecidos nesta Alegria, mais vocês poderão participar no estabelecimento
da nova Dimensão.

É extremamente importante.

Mas, inicialmente vamos, como de hábito, trocar juntos, se bem o quiserem, se vocês tiverem coisas para me
perguntar.

Então, desde já, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: o que fazer contra as dores violentas?

Então, caro amigo, há dois modos de encarar a problemática, se você se situa nesse nível aí, também, porque
não há razão para que o princípio da Unidade não exista também no nível do seu corpo e no nível do que você

chama de dor e de doença.

A um certo nível de ponto de vista e a um certo nível de Vibração, não há mais espaço possível para o
aparecimento de qualquer doença ou para o aparecimento de qualquer dor.

Obviamente, vocês não vão realizar isso de um dia para outro, mas isso não é uma utopia, é uma Verdade.

O.M. Aïvanhov - 22 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Então, seja procurando corrigir o desequilíbrio com os diversos meios que conhece, talvez, todos, aqui, entre
vocês; seja procurando se elevar acima desta dor pela Vibração, o que é, eu o lembro, completamente

possível; seja utilizando o que lhe deu Um Amigo, relativamente à cura final das zonas que estão ainda na
Sombra; seja elevando vocês mesmos no nível da Vibração mais forte que me permitirei fazê-los tocar daqui a

pouco.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o silêncio mental?

Então, o silêncio mental consiste em ser como a superfície de um lago sem ondulações, ou seja, que não há
mais emoção, não há mais pensamento.

Você é capaz, na meditação, de parar todo pensamento e toda informação que chega à sua Consciência?

O silêncio mental é isso.

É a condição «sine qua non» para que se estabeleça o Supramental.

Não há nada mais a dizer sobre o silêncio mental.

***

Questão: quando vivo algo que não me convém, devo me colocar no Coração para não mais reagir?

Eu diria que não é algo que chamo de conduta constante e regular.

O importante, é ser capaz de se colocar no Coração, mas não na cabeça do Coração, não é?, mas no Coração
do Coração, porque nesse nível, não pode haver coisas com as quais você não está de acordo, porque a sua
Vibração torna-se tão elevada, que tudo o que irá encontrar apenas poderá traduzir e manifestar o ‘princípio de

atração e de ressonância’.

O que quer dizer que, para uns e para outros, se se manifestarem a vocês coisas, em suas relações, que os
colocam na raiva, é muito simples, quer dizer que existem ainda falhas que fizeram com que se manifestem em

vocês coisas que os incomodam.

É tão simples assim.

Portanto, é um encorajamento para ir cada vez mais para a Vibração do Coração, para o Fogo do Coração e
para a Consciência Ilimitada.

Porque na Consciência Ilimitada, sejam quais forem os eventos, eles não podem mais desencadear emoções.

Se a emoção se desencadear, significa o quê?

Que você está, no momento em que isso se produz, dentro da dualidade.

Quanto mais você elevar o seu nível Vibratório, mais a sua visão se retira da implicação da ação/reação e mais
você vê, sem qualquer noção pejorativa, as coisas do mais alto, ou seja, você não está nem sem Coração, nem
sem emoção, mas você está simplesmente em um nível Vibratório onde tudo isso não tem mais impacto, nem

provoca mais qualquer reação.

Tudo o que é reação da sua parte, sobretudo para vocês aqui que estão na busca, é sobretudo para colocá-los
frente às suas falhas.

Portanto, se na menor oportunidade, você fugir das suas falhas, você não corre o risco de preenchê-las com a
Luz, e alguns comportamentos, efetivamente, provocam isso, ou seja, que você procura a Luz, mas, assim que

há algo que o contrarie, você foge.

Não é questão de fugir.

Estar na Unidade e não reagir, não quer dizer fugir, é ser capaz de se elevar acima do nível onde existe a falha
ou o conflito.

É assim simples, mas é preciso realizá-lo porque, se você pretender a Luz e se você elevar as suas Vibrações
quando estiver nos seus espaços interiores, mas se na menor oportunidade, para as menores coisinhas

insignificantes da Vida, você tiver raiva, não ouso mesmo imaginar como você vai estar no momento em que o
Fogo chegar.

E eu lhes assinalo que o Fogo chega muito em breve, não é?

Isso lhes foi anunciado por Maria.

Ela falou dos eclipses, não é? e, eu, eu lhes falo também da festa específica que corresponde à festa do Fogo



que é dentro de alguns dias, não é?

Coloque-se as questões de por que você reage.

É preciso ter também a honestidade e isso não é, como vocês dizem, uma masturbação mental, de analisar
como você reage com relação a algo que vem incomodar a sua pequena certeza interior Vibratória.

Porque, se você não for capaz de fazer passar a Vibração Interior do Coração e do Fogo e diferentes
passagens que você vive, na Vida mais comum e nos atos mais comuns da sua Vida, bem, eu creio que você

não chegará a subir, quando chegar a hora, lá onde é preciso.

É necessário colocar isso na sua cabeça e gravá-lo.

Você não será testado com relação a sua capacidade, unicamente Vibratória, mas se a sua Vibração desabar a
partir do momento em que algo vier fazer cócegas no seu ego, você não está perto de sair desta Dimensão.

***

Questão: associar a cor à Luz Vibral pode ser certo?

É certo para você, simplesmente.

A cor é uma subespecificação da Luz Vibral.

A Luz Vibral, do mesmo modo que a sua Luz branca, invisível, se decompõe em um espectro visível de sete
cores do arco-íris.

Nos mundos unificados e, em particular, na 11ª Dimensão, existem doze cores, na 5ª Dimensão também.

Mas cada uma das cores é uma porção da Luz Vibral.

A Luz Vibral, se você seguiu um pouco que seja, é, de início, subdividida em três partes iguais que são: o
Espírito Santo, o Ultravioleta e a Irradiação da Fonte.

De três, torna-se doze.

E, depois, eu poderia dizer que o doze torna-se 24.

Mas cada subdivisão da Luz Vibral tem uma banda de frequências extremamente específica e ações
extremamente específicas.

Então, enquanto você permanecer em uma cor, o mais frequente é imaginação mental.

Quando você diz: eu envio a Luz violeta, ou vejo a Luz violeta, ainda que esta Luz seja vista com o terceiro olho
ou mesmo percebida no nível do Coração, isso apenas será sempre, e, em última análise, uma subdivisão da

Luz Vibral.

A Luz Vibral é indescritível com palavras.

São sobretudo os efeitos diretos sobre a Consciência que são perceptíveis, ao invés das suas cores, porque,
quando há uma cor que intervém na Consciência, isso pode ser um apoio Vibratório, como o é, por exemplo,

para você, a título individual.

Mas é preciso bem compreender que a Luz, além dessas subdivisões, não tem mais cor.

Ela é a Luz e é, antes de tudo, Vibração.

***

Questão: qual é a diferença entre preferências pessoais e afinidades vibratórias?

Uma afinidade Vibratória é independente de afetos.

Você é atraído por tal pessoa porque você tem vontade de possuí-la, sejam seus filhos, seja seu marido ou
sua esposa, seja não importa quem, isso é o afeto.

O afeto deseja possuir.

A afinidade Vibratória é independente do desejo de posse.

É toda a diferença.

A afinidade Vibratória é liberação.

O afeto é encadeamento, qualquer que seja e sem qualquer exceção.



***

Questão: se não temos vontade, por vezes, de fazer os protocolos, é embaraço para o caminho?

Caro amigo, quem te pediu para fazer o que quer que seja?
À parte SER.

E se você o sente assim, contente-se de estar na Vibração, que você é completamente capaz de estabelecer
sem requerer, agora, o que quer que seja.

Há um momento em que, na Vibração e no Estado de Ser, as ferramentas que você utilizou, ainda ontem, irão
lhe parecer supérfluas e irão se tornar supérfluas.

É o objetivo, aliás.

Lembre-se de que são apenas muletas, úteis, mas quando você está curado, você não tem mais necessidade
de muletas.

É como se você tivesse tido uma fratura há dez anos e continuasse a andar com muletas quando não há mais
qualquer sequela, não é?

E isso é o que você deve sentir.

***

Questão: as relações sexuais são um freio à subida da Kundalini?

Tudo depende do que entende por relações sexuais.

Você vai se dizer, certamente, é sempre a mesma coisa.

Não, o que você entende, eu não entendo assim, como você concebe.

A relação sexual sempre foi um meio de reencontrar a Unidade.

Simplesmente, existe certo número de crenças que lhes foram insufladas sobre o lado oculto, vergonhoso ou,
de todo modo, que devia apenas se viver em certas condições que, obviamente, gerou aspectos Vibratórios

específicos.

Agora, é uma questão de Consciência.

Enquanto você colocar a questão, isso quer dizer que você tem desejo e, enquanto tiver desejo, se você
combater um desejo, ele não vai desaparecer.

Ao contrário, ele vai se reforçar.

Mas é evidente que alguns de vocês, e qualquer que seja a idade, superando algumas circunstâncias
Vibratórias, vão ver essa necessidade, como as suas outras necessidades vitais, desaparecerem inteiramente.

Mas há também vários modos de encarar a sexualidade.

Há sexualidades que foram descritas, em algumas tradições, como meios de elevação da Kundalini,
justamente, e não como o meio de satisfazer impulsos fisiológicos, afetivos ou outros.

Não há apenas o tantrismo.

Há a alquimia taoísta e há também tudo o que lhes esconderam os Annunaki com relação, justamente, à virtude
da sexualidade sagrada.

Cristo jamais teria podido ser o que ele foi sem a sua companheira, mas a companheira de que falo não é
unicamente através do ato sexual.

É, antes de tudo, Vibratória.

Sempre similar, isso depende com qual Consciência você o faz e com qual culpa você o faz.

É como para comer.

Em um caso como no outro, o sentido simbólico está ligado à penetração.

Quem você penetra?

O que você penetra?

É bem além da sexualidade.

Isso se refere tanto à alimentação como ao seu comportamento, de modo geral, na vida.



Se você penetrar em toda parte sem que o convide, a ali penetrar (não falo de sexualidade), isso se chama
uma violação (e não falo ainda de sexualidade).

Essas palavras não são insignificantes.

Do mesmo modo, quando você se deixa penetrar, seja por um alimento, por um pensamento, por uma emoção,
por um afeto, por uma relação, o que penetra em você?

É muito importante isso.

Aí também, pode haver violação ou violência.

A partir do momento em que você deixar penetrar, em você, no plano físico, no plano Vibratório, no plano
emocional e no plano mental, algo que não está em ressonância com a sua Vibração, há violação, violação

livremente consentida, mas violação.

***

Questão: se, na origem, éramos pura Luz, puro Amor, como se faz...

Antes de estar aqui e antes da falsificação aqui.

***

Questão: mais precisamente, por que aceitamos viver esta falsificação?

Mas você não a aceitou.

Você ali foi constrangido, mas pela própria matriz.

Quando algo o engole, o absorve, quando você entra, quando penetra no Interior de um mundo Vibratório, com
regras diferentes das regras da Unidade, você é submetido a essas leis.

Mas você escolheu, completamente.

Mas, uma vez que você estava dentro, você não teve mais a liberdade para sair.

***

Questão: isso significaria que escolhemos em Consciência tudo o que isso implicava?

Mas ninguém escolheu estando consciente do que isso implicava, sem isso a experiência jamais ocorreria.

Jamais a Fonte teria autorizado, jamais os Arcanjos teriam autorizado isso.

É contra isso, de algum modo, até mesmo, não é contra, mas é para este elemento que faz tempos muito
longos que muitos seres tentam escavar a cabeça e o Coração para que saiam, justamente, para ajudá-los a

sair, vocês mesmos, disso.

Hoje, é a tomada de Consciência.

Então, obviamente, quando você toma Consciência de que, como dizer..., a matéria, qualquer que seja a sua
impregnação pela matéria de carbono nos mundos dissociados, quando você toma Consciência de que a

matéria está poluída, de que foi cortada em algum lugar da Luz, o que você faz?

Você faz penetrar a Luz na matéria.

É efetivamente uma mudança de paradigma enorme, mas, como Cristo disse: «vocês estão nesse mundo,
mas vocês não são desse mundo».

Foi preciso fazer penetrar a Luz.

Ele bem disse: «eu sou a Luz do mundo».

Ele iniciou o movimento que vocês realizam hoje.

***



Questão: esta experiência de 3D dissociada tem verdadeiramente uma utilidade, no sentido em que
isso gerou muitos sofrimentos dos quais foi necessário se liberar?

Definitivamente, sim, mas é tempo de sair.

E ainda, vocês não estão no apogeu.

E é nele que vocês devem encontrar a Alegria.

Porque, obviamente, se os corpos de sofrimento não existissem (e podemos fazer a analogia com o que cada
um vive com a sua saúde), quando vocês nada sofrem, vocês estão bem.

Salvo se a cabeça não vai, mas admitamos que a cabeça vá bem e que o corpo vá bem.

Vocês se sentem bem.

Obviamente, é exatamente a mesma coisa em outros níveis.

***

Questão: a mensagem de Buda, cinco séculos e meio antes de Jesus, era então completamente
exata?

Completamente exata, mas você sabe, mesmo nas escrituras sagradas do Vedanta, nos Upanishad, e outras,
e mesmo no Oriente, mesmo por toda parte, há escritos que não param de lhes dizer que esse mundo é Ilusão.

Mas é outra coisa aceitá-lo intelectualmente do que vivê-lo.

***

Questão: o problema principal seria o poder em todos os níveis?

Exato e, aliás, a matriz apenas pôde ser criada pelo poder.

Assim que vocês exercem um poder sobre o outro, vocês saem da Unidade.

***

Questão: qualquer que seja a natureza desse poder?

O poder permanece o poder, o que não é a mesma coisa que a potência.
Atrás no poder há a intenção de se apropriar, de dominar, de controlar algo externo a Si.

Na potência, há a noção de controle, mas não o controle com o ego.
Há a noção de poder ou de controle sobre Si.

O ser humano que busca exercer, ou qualquer entidade de Consciência que buscar exercer um poder, tem falta
de potência.

É paradoxal, mas é a Verdade.

Quando você atinge os domínios Vibratórios da Unidade e da realização, você se apercebe de que o ser mais
frágil, é o ser que exerce mais poder.

Portanto, há uma oposição formal entre potência e poder.

O poder é uma Ilusão de potência, mas não é a potência.

***

Questão: a Criação dos universos é, no entanto, devida ao poder do Amor que age?

Não confunda o Verbo «poder» com o poder.

São jogos mentais.

O Amor é.



O Amor não é poder.

O poder Criador significa poder criar, mas não é o poder de criar.

Veja como se chega a falsificar muito facilmente as palavras, no nível desta Humanidade.

Do mesmo modo que a palavra Amor foi falsificada em todos os molhos.

A única coisa que não pode ser falsificada, e insistimos sem parar, e vocês o verão por si mesmos, é a
Vibração.

Na Vibração supramental, na Vibração do Amor, tudo se dissolve.
Tudo o que não é verdadeiro, cai.

Então, com as palavras, vocês podem jogar uma eternidade, o que é o caso, aliás.

A Vibração não pode enganar, porque ela é, ou ela não é.

É por isso que, mesmo para a palavra Luz, nós empregamos a Luz Vibral.

Porque é similar, há muitos seres que falam de Luz, não é?, muitos, muitos.

Mas falar de Luz não é viver a Luz.

Falar de Amor não é viver o Amor.

É, aliás, um meio muito apreciado de fazer cantar o outro: a palavra Amor e, portanto, exercer o poder e vocês
o chamam de poder do Amor, obviamente.

***

Questão: a melhor maneira de comunicar seria a telepatia, para sair da armadilha das palavras?

Completamente e é por isso, aliás, que as palavras, tal como eu as formulo, mesmo aqui, entre vocês, não
existem absolutamente nas dimensões unificadas.

Há Vibrações muito mais altas do que as Vibrações de palavras.

Pode-se dizer, sem fazer jogo de palavras, que enquanto vocês estão nas palavras, vocês permanecem no
mau [nota da tradução: o jogo de palavras vale para a língua francesa, porque palavra é «mot» e mau é «maux», sendo que a

pronúncia é idêntica].

***

Questão: isso significa que a alma é uma Criação do poder e, assim, por definição, uma Ilusão?

Cara amiga, no nível do absoluto, inteiramente.

A alma é colorida. 

A alma tem uma função.

Vocês chamam de famílias de almas, de almas criadoras, de almas artistas, de almas terapeutas etc. etc... 

Mas, na matriz, esta alma foi criada e o homem reivindica sua alma e sua liberdade de alma.

Vejam como se joga com as palavras.

O livre arbítrio que lhes é tão caro... mas nós, nós não temos o que fazer do livre arbítrio, dado que estamos na
liberdade do Amor, da Luz Vibrante e da Fonte.

Estamos em fusão permanente com a Fonte.

A alma é uma Criação total da matriz.

Saindo da matriz, não há alma.

Aliás, é a mesma raiz etimológica.

***

Questão: qual é a diferença entre palavra e Verbo, em particular, o Verbo Criador?



A palavra é, como dizia São Paulo, tambor retumbante.

Quer dizer algo que de nada serve, que faz barulho.

Há muitos seres humanos que estão na palavra, eles não podem parar de falar.

Eu conheci na minha vida.

Eles falam para nada dizer.

Eles falam para preencher o seu próprio vazio.

O Verbo Criador é completamente outra coisa.

É Cristo dizendo: «levanta-te e anda».

Vocês não conhecem o Verbo Criador.

Ele está ligado à ativação do que se chama de 11ª lâmpada, situada no nível do seu lábio, que será plenamente
ativado após a reversão.

É toda a diferença entre o Verbo e a verborragia.

Entre a Vibração que vem do Verbo e o nada que vem da palavra.

Aliás, quando se diz, quando alguém lhe diz: «eu te dou minha palavra», você sabe o que isso vale.

***

Questão: então, isso significaria que o Verbo Criador não é pronunciado, que é apenas Vibração?

Ele é pronunciado, mas em outros níveis Vibratórios, não por palavras.

No início, era o Verbo.

Jamais se disse, no começo era Deus, não é?

***

Questão: a magia branca participa da dualidade?

Com certeza.

A telurgia também.

A magia branca foi necessária e felizmente ela estava aí no momento em que a Luz não tinha investido o seu
sistema solar, o nosso sistema solar.

Agora, é fazer ato de dualidade utilizar a magia ou a telurgia.

Não há diferença, é o mesmo princípio como o bem e o mal.

São os dois lados opostos da mesma face, de uma face oposta da mesma peça.

Um como outro nutrem a matriz.

Então, eu concebo que, quando apenas existia a matriz, era mesmo mais agradável estar no branco que no
preto.

Mas, hoje, tudo isso foi largamente varrido pela Luz.

Lembrem-se de que a Luz não é magia.

A Luz é Inteligência, confiança, orientação, se preferirem.

***

Questão: os Dracos, que então teleguiaram o programa da matriz, estavam na potência ou no
poder?

Os Dracos são originalmente seres de grande potência e que quiseram exercer o poder.

Eles confundiram os dois.



***

Questão: os Dracos, originalmente, estavam na Unidade?

Certamente.

***

Questão: por que, naquele momento, eles participaram da matriz?

Mas eles não participaram, foram eles que a criaram.

***

Questão: por quê?

Porque estavam persuadidos de fazer melhor do que a Fonte.

***

Questão: de onde vem esta falha?

Para eles, era uma experiência.

Eles provocaram, aliás, certo número de Arcanjos a segui-los.

Porque isso podia ser agradável.

A Fonte jamais se opôs a uma experiência ou a uma Criação.

Jamais.

***

Será tempo, agora, como chefe dos Melquisedeques, localizado no sul, ou seja, no Fogo, de fazê-los também
se beneficiar da Radiação muito mais intensa da minha Presença.

E eu lhes digo também até muito em breve.

Então, caros amigos, acolhamos.

... Efusão de energia...

Eu lhes digo, então, até muito em breve.

************
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Questão: a onda galáctica que vai chegar arrisca danificar tudo o que é eletrônico e elétrico?

Bem amado, o que chega é uma aproximação da onda intergaláctica.

A chegada da onda intergaláctica está prevista entre, a priori, o mês de fevereiro de 2011 e o mês de outubro
de 2011.

A influência é, entretanto, presente e real.

Ela não terá, contudo, a potência e a intensidade necessárias para desconstruir seus sistemas.

A jornada de Unificação da Consciência, assim como o Arcanjo Miguel anunciou, corresponde, exatamente, ao
que aconteceu durante as reuniões dos Casamentos Celestes, nas primeiras Etapas e também nas reuniões

quotidianas que vocês tinham até então.

A diferença se situando na continuidade desta Vibração durante mais de 24 horas.

Ela associará a Presença constante e permanente, durante essas 24 horas, do Espírito Santo, da Fonte e do
Ultravioleta.

***

Questão: se se tem visões, o estado Vibratório, durante essas visões, é mais importante que a
própria visão?

Obviamente.

A visão apenas se tornará visão a partir do momento em que vocês forem capazes de acolher esta visão sem
elaborar qualquer interpretação, nem o que quer que seja mais.

Porque o conjunto de fenômenos que chegam na elevação Vibratória, quer se manifeste sob forma de visões,
quer se manifeste sob a percepção de novos pontos Vibratórios em suas estruturas, a partir do momento em

que seu mental se apreende, a Vibração se afasta.

Existe certo número de reflexos que convém suprimir, de maneira quase definitiva, antes de chegar, de maneira
definitiva, ao processo de ‘passagem ao Supramental’.

Vocês não podem viver o Supramental aceitando que seu mental se apreenda.

Lembrem-se, isso se chama de “aqui e agora”.

A partir do momento em que há interpretação, a partir do momento em que há projeção ou tentativa de análise,
vocês não estão mais no ‘aqui e agora’ e, então a Vibração se afasta.

A tentação é muito grande, na personalidade, de querer encontrar sentido e significado no que é vivido.

O sentido e o significado não poderão lhes aparecer de maneira lúcida, de maneira clara, senão a partir do
momento em que o conjunto da Vibração lhes permita estabelecer o contato com o Estado de Ser.

Assim, portanto, querer colocar palavras, mesmo nos pontos de Vibração novos que aparecem em suas
estruturas, ou mesmo querer ali estabelecer um significado com relação à sua história pessoal, apenas os

retarda e os afasta do que vocês procuram.
***

ANAEL - 23 de junho de 2010
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Questão: os afetos obstruem ainda meu sentir Vibratório, apesar de ter, entretanto, progredido
muito no soltar afetivo.

Bem amada, o ‘muito’ é certamente importante, mas não é o tudo.

O afeto, no sentido humano, está diretamente ligado à ação-reação, em relação com a emoção.

A emoção é o que, contrariamente ao que acontece no Supramental, congela na personalidade.

Assim, portanto, o muito é já muito louvável, mas não é o tudo.

Não há, então, que identificar de maneira precisa o que há agora a desembaraçar, há somente que acolher o
‘abandono à Luz’.

Vocês devem guardar presente no espírito, uns e outros, que o período que acaba de se abrir é um período
em que vão se aclarar, de maneira por vezes brutal, para alguns de maneira menos brutal, certo número de

coisas que tinham sido escondidas e guardadas secretas em sua própria personalidade.

O que vai se aclarar refere-se ao que deve ser transcendido e dissolvido pela Luz.

Vocês não têm que agir com relação a isso, contrariamente ao que se fez nos períodos anteriores, mas, bem
mais, deixar a Luz trabalhar em vocês.

Porque, frequentemente, o que quer agir não é nada mais que a personalidade e, portanto, conduz
inexoravelmente para a ação-reação e a dualidade.

Assim, portanto, certo número de feridas por vezes ainda presente pode ressurgir, desencadeando raiva ou
outra emoção contrária à evolução do Estado de Ser, ao estabelecimento da Alegria e do Samadhi.

Convém a vocês, então, em meio ao que aparece, não mais querer a todo custo apresentar soluções, mas
compreender que a Luz é solução.

A fase atual é, bem mais, de maneira ainda mais forte, o que defini há treze meses, como ‘abandono à Luz’.

Não é conveniente trabalhar nas estruturas da personalidade, convém trabalhar no Estado de Ser e na Vibração.

Ainda uma vez, na condição de que a personalidade não se apreenda para fazer descer a Vibração ao nível da
personalidade.

Assim, portanto, a percepção Vibratória percebida em certos pontos de seu corpo é uma realidade no seu
caminho de acesso ao Estado de Ser.

O processo que permite, bem além do switch da Consciência, se estabelecer na Existência de maneira
definitiva, apenas será e resultará em sua capacidade para viver o ‘abandono à Luz’, o alinhamento de suas três

Lareiras e sua capacidade para deixar se exprimir a Luz em vocês, sem querer fazê-la sua.

Compreendam também que a Luz não se retém.

A Luz os atravessa, a Luz os inunda, permite-lhes tornar-se os Ancoradores, os Semeadores da Luz e também,
vocês mesmos, tornar-se ela.

Isto está para além dos jogos de Luz, para além dos jogos de transparência.

Há identificação total à Luz, o que é o final de seu programa Vibratório.

Isso se chama, em linguagem humana e de acordo com certas tradições, a dissolução do ego ou da
personalidade, permitindo aceder ao Maha Samadhi.

Mas vocês não podem manter qualquer personalidade para poder aceder a este estado específico.

Assim, portanto, o ‘abandono à Luz’ é, do mesmo modo, um abandono de sua personalidade e, portanto, uma
dissolução total de suas estruturas antigas, para seu nascimento na nova estrutura.

O que é chamado por Um Amigo de a passagem da lagarta à borboleta.

Na borboleta, nada resta da lagarta.

Na lagarta, nada existe da borboleta.

Vocês não podem levar consigo suas feridas.
Do mesmo modo, vocês não podem tomar o que vocês poderiam chamar de ‘qualidades de sua

personalidade’, que não lhes são de qualquer utilidade no Estado de Ser.
***



Questão: por que, com os Melquisedeques, podemos ver como que expressões de personalidade,
mesmo em suas intervenções?

Na dissolução, mesmo de sua Dimensão como nas Dimensões as mais elevadas, existem traços.

Esses traços não são, propriamente falando, o que vocês chamariam de traços de personalidade, mas, bem
mais, a marca de certos elementos constituintes da estrutura do Estado de Ser da Consciência considerada.

Assim, a Vibração e a Consciência do Arcanjo Gabriel estritamente nada tem a ver com a Vibração e a
Consciência do Arcanjo Miguel ou com a minha.

Assim, um Melquisedeque do Fogo estritamente nada tem a ver, em sua Vibração, com um Melquisedeque do
Ar.

Vocês devem admitir também que, mesmo nesta personalidade, viver a dissolução não colocará fim à sua
existência nesta Dimensão, enquanto que esta não tiver acabado, no geral.

Mas esta etapa é indispensável.Enquanto não há dissolução, há resistência.

Ora, a resistência é o obstáculo essencial ao estabelecimento do Estado de Ser, da Unidade e à superação da
dualidade.

***

Questão: isso significa que a gota d’água deve se dissolver totalmente no oceano?

Inteiramente.

Certo número de místicos perfeitamente descreveram esse processo de ‘imersão no oceano e no Infinito’.

Quer no Ocidente como no Oriente.

Cada um, ao voltar, ali colocou suas palavras.

Quer se refira, por exemplo, à bem amada Ma Ananda Moyi ou ainda ao Um Amigo.

Cada um viveu esta dissolução.

Mas cada um, à sua maneira, trouxe, em seu veículo transitório Terrestre, qualidades específicas, mas a etapa
da dissolução é indispensável.

O switch da Consciência confere a capacidade de viver no Samadhi, mas esse Samadhi não é o Maha
Samadhi.

O Maha Samadhi de que falo é aquele que, justamente, passa pela dissolução.

É a mensagem idêntica para todos os grandes Despertos, de diferentes correntes, mesmo religiosas.

Assim, portanto, alguns santos, chamados como tal em sua tradição ocidental, descreveram esta imersão
como uma ‘fusão com o Cristo’, por exemplo.

Num caso como no outro, Oriente como Ocidente, há o desaparecimento total, a aniquilação total da vontade
própria e da personalidade própria.

Compreendam bem que isso não lhes é pedido como para a gota d’água no oceano, porque lhes será
necessário reformar a gota d’água com suas características.A dissolução apenas intervirá, de maneira final, no

término desta Dimensão.
***

Questão: para superar a dualidade da linguagem, seria útil desenvolver a telepatia desde agora?

Bem amada, o próprio corpo físico é um obstáculo à telepatia.

Alguns seres extremamente dotados conseguiram desenvolver, eu diria, por sua experiência nas múltiplas
vidas tomadas nesta densidade, ‘aspectos da telepatia’.

Mas vocês não podem esperar desenvolver a telepatia sem terem conduzido justamente a esta Vibração final
do Maha Samadhi.

É-lhes preciso admitir que, enquanto se exprimem as palavras em seus pensamentos, enquanto se exprimem
as palavras e o diálogo, vocês não estão na Unidade.

A Unidade é Silêncio e Som, no entanto.



Compreendam bem que a etapa de passagem por esse momento de dissolução assinala, de maneira
definitiva, seu acesso ao Estado de Ser.

Este acesso ao Estado de Ser que lhes é prometido e que alguns de vocês viveram de diferentes modos,
deve ser realizado cada vez mais facilmente, ainda estando bem conscientes de que o momento de se

dissolver ainda não chegou.

Mas vocês devem passar por aí.

A personalidade pertence às forças da dualidade e às forças da resistência ligadas ao que vocês chamam de
‘ação/reação’.

Enquanto sua vida é governada pela ‘ação/reação’ vocês não poderão penetrar os mundos da Unidade, ainda
que de maneira efêmera.

O que não os impedirá, uma vez vivida a etapa da dissolução, de dever agir na dualidade e, portanto, recair na
ação/reação, mas a diferença é que, uma vez que vocês tenham obtido este estado, naquele momento, sua

vida mudará completamente.

Vocês não serão mais afetados, assim como o são, alguns de vocês, ainda, pelas condições de suas vidas.
***

Questão: deixar agir a Luz quer dizer unicamente subir na Vibração?

Quem sobe na Vibração? 

Aí está a questão.

Obviamente, no início, é a personalidade que decide e que trabalha nesta subida Vibratória, através de certo
número de muletas, de apoios, quaisquer que sejam.

Mas, a um dado momento, a Vibração da personalidade torna-se tão intensa, que a personalidade não encontra
mais seus marcadores nesta Vibração.

É nesse momento que foi chamado pelo bem amado Sri Aurobindo, de ‘switch da Consciência’ e que confere
a capacidade de se estabelecer no Samadhi.

Mas é preciso bem concordar que a maior parte de vocês, mesmo tendo vivido esse switch, se estabelece de
maneira extremamente fácil na personalidade, depois.

A etapa posterior, chamada de Estado de Ser, apenas pode ser vivida a partir do momento em que há
dissolução da personalidade.

Guardem bem que esta dissolução não é absolutamente definitiva, mas que assinala, simplesmente, quando é
obtida, a passagem para uma Dimensão nova, para uma Consciência nova, capaz de se restabelecer mesmo

na dualidade.
***

Questão: se não pudermos nos estabelecer definitivamente no Estado de Ser, por que algumas
pessoas são “retidas” para não deixar definitivamente esse plano?

Isso se refere a alguns seres que tiveram acesso ao Estado de Ser, em alguns estados de Consciência
particularmente importantes.

Entretanto, é fácil e completamente aceitável compreender que, a partir do momento em que vocês acedem a
esses espaços ilimitados, vocês compreendam então inteiramente o que significa a ilusão desse mundo e a

inutilidade do que vivem.

É portanto necessário manter, de uma maneira ou de outra, uma estrutura física coerente, de maneira a
trabalhar nesta Dimensão, mesmo se, para a própria pessoa, não há qualquer espécie de interesse.

Poder-se-ia dizer também que, a partir do momento em que alguns seres atingiram o Estado de Ser e nela
viajaram, qualquer que seja sua Dimensão de origem, a atração da matriz não existe mais.

Assim, portanto, se «não amarrássemos» esses seres no seu próprio corpo de densidade desta Dimensão,
eles deixariam simplesmente esse plano.

***

Questão: a preservação dos corpos biológicos será um interesse para a 3D Unificada?

Não unicamente.

O corpo biológico não tem qualquer interesse, se não o das memórias de que ele é portador.



Essas memórias se dissolverão, mas existe certo número de informações, no DNA existente em sua
Dimensão, que será desejável ver transferir nas Dimensões Unificadas.

Alguns seres, enfim, deverão viver nesta densidade até o momento final, permitindo assentar e ancorar sempre
mais a Luz, permitindo, no momento vindo, transferir o conjunto desta Luz para as Dimensões Unificadas.

Vocês devem admitir, na falta de compreendê-lo, que, quando vocês acedem ao Estado de Se vocês
apreendem, de maneira direta, de forma fulgurante, a diferença entre ‘a ilusão e a Verdade’.

Tudo o que lhes parece hoje como essencial, nesta Dimensão, chama-se de pesos e chama-se
de personalidade.

Quando vocês acedem às esferas do Estado de Ser, vocês apreendem realmente o que eu chamei
de inutilidade e, portanto, a ilusão total desse corpo criado na matriz.

Mas vocês não podem percebê-lo senão a partir do momento em que acedem vocês mesmos a este estado
de Consciência.

Enquanto não acedem, isto permanece una projeção como outra, ou uma Crença como outra, dado que isso
permanece sua única realidade e sua única Verdade.

***

Questão: todas as emoções são conectadas a feridas?

A maior parte das emoções resulta, efetivamente, de feridas anteriores ou de vivências anteriores, que vocês
não chamem necessariamente de ferida, como uma emoção dita positiva.

Mas uma emoção, seja positiva ou negativa, os remetem sistematicamente à dualidade, devido ao que ela gera
como densidade, mesmo aquelas que, no momento, podem aliviá-los mais.

É, por exemplo, muito triste para nós, observar (embora esta tristeza não seja uma emoção, mas, antes, algo
que provoca, mesmo aos arcanjos, o simples fato de levar nossa Consciência acima) um sentimento de

inutilidade.

Assim, portanto, alguns seres humanos vivem atualmente emoções importantes em relação com alguns
esportes.

Essas emoções nutrem a matriz indefinidamente.

Compreendam bem que a emoção nasceu da Criação dos mundos arcônticos, dos mundos da dualidade e
dos mundos relacionados com a ação/reação.

Que esta reação seja do domínio da alegria, do prazer, ou que esta reação seja ligada a feridas, elas participam
todas as duas e, exatamente à mesma altura, da nutrição da matriz.

Obviamente, na personalidade, é mais agradável ter prazer do que sofrimento, mas o resultado é exatamente o
mesmo.

***

Questão: existem emoções que não seriam desta natureza?

Elas são todas, sem exceção, desta natureza.

Então, obviamente, uma emoção dita positiva pode provocá-los por vezes a terem o sentimento de vibrar no
Coração e de estar feliz.

Mas isto não é a ‘Alegria sem objeto’ que nós lhes descrevemos desde um ano e meio.
***

Questão: o que é das emoções que se pode sentir pensando, por exemplo, em Maria?

É preciso distinguir e fazer a diferença entre a emoção-atração com relação a ressonâncias próprias do que
vocês chamam de Energia Mariana e podem ir até as lágrimas, do aspecto Vibratório real e concreto, que se

traduz pelos pontos de impacto ao nível de suas diferentes estruturas e mesmo físicas.

Assim, os ‘fenômenos de histeria’ observados em alguns lugares de aparição são apenas a tradução de
estados emocionais exacerbados, que estritamente nada têm a ver com Maria.

Infelizmente, a humanidade foi muito enganada com isso.

De fato, ao nível de seu DNA, foi-lhes implantado um mecanismo de pensamento bem preciso, que os faz crer
e aderir e, em particular no que vocês chamam de raça branca, para a incapacidade para se salvar por si

mesmos e esperar um salvador exterior.



Isso funcionou perfeitamente e continua a funcionar para a totalidade da humanidade.
***

Questão: pode-se viver um estado de tristeza em Consciência, fora de toda emoção?

É preciso, aí também, discriminar, mas o resultado é o mesmo, a tristeza vinda de vocês, da ‘tristeza emoção’
que não lhes pertence, mas que existe dentro mesmo da matriz.

A humanidade em sua totalidade se banha num ‘banho de emoções’.

Esse banho de emoções pode ser mais ou menos triste, mais ou menos feliz.

Mas vocês têm que se discriminar de tudo isso, para não participar do que não lhes pertence e do que não é
vocês.

Vocês são banhados num banho de ondas permanentemente.

Esse banho de ondas é constituído de emoções como de ondas de outras naturezas.

Mesmo as ondas eletromagnéticas de suas tecnologias concorrem para fazer nascerem emoções.
***

Questão: isso significa que, quaisquer que sejam os eventos, pedem que sejamos neutros em todas
as circunstâncias, seja de ordem pessoal ou coletiva?

Na condição que esta neutralidade, bem amada, não seja uma ação da personalidade, mas uma ação
do estabelecimento da Luz em si.

Num caso, há controle e não superação.

No outro caso, há realmente superação.

Enquanto vocês são identificados a uma emoção, qualquer que seja, mesmo a mais agradável, vocês não
podem penetrar as esferas da Unidade.

Lembrem-se de que vocês estão em um mundo de ‘atração e de ressonância’.

Assim, se se manifestam a vocês circunstâncias ou uma emoção específica, que venham de vocês
diretamente ou que sejam provenientes do banho emocional, o resultado será estritamente o mesmo, vocês

reagirão com relação a esta emoção e exprimirão um estado de ser que não é estar no Ser.
***

Questão: então, a única maneira de não entrar nesta emoção é a Vibração?

Inteiramente.

É por isso que, cada vez mais, há identificação entre a Consciência e a Vibração.

A emoção é ausência de Vibração ou então Vibração física que os provoca, por exemplo, para um medo
apreensivo, para relaxar algumas pressões de seu esfíncter.

Eu vou ao extremo, mas isso é lógico.

Ou então, no caso de exaltação ligada a uma emoção que vocês chamariam de extremamente positiva para
vocês, para deixá-los tomar por esta noção, uma ‘onda de prazer’ porque é realmente uma onda que se trata,

mas esta onda nada tem a ver com a onda do Estado de Ser.
***

Questão: recorrendo à Vibração, esta emoção é dissolvida de maneira definitiva?

Bem amada, a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração está ativa, é extremamente fácil ativá-la
e, portanto, colocar o conjunto de sua vida sob o conjunto da Coroa Radiante do Coração ou da Vibração

passada na escala do corpo.

Torna-se então muito fácil apreender e perceber o que é ‘alívio da/pela Vibração’ ou o que é ‘reforço da/pela
Vibração’. 

Que se refira à Vibração global do corpo ou simplesmente da Coroa Radiante do Coração.
***

Questão: a Alegria Unitária é a ausência total de emoção?



Inteiramente.
***

Questão: o prazer por vezes sentido durante uma relação sexual faz parte da dualidade?

Para a maioria da humanidade, sim.

Assim, alguns seres que têm acesso à Coroa Radiante do Coração não podem simplesmente mais ter
relações sexuais, senão isso provocaria a morte.

***

Questão: isso significa que não é preciso mais ter relações sexuais?

Eu jamais disse isso, bem amado, porque seria uma privação.

Isso não resolve e não decorre de um desejo pessoal, mas de uma evidência que se estabelece naquele
momento.

Enquanto não for vivido, o resto seriam apenas contração e violação de uma aspiração muito legítima que
existe no ser humano.

***
Questão: chego a desenvolver a Vibração do Coração quando estou só, mas tenho mais dificuldade

para mantê-la. 

A razão é muito simples, bem amada.

Quando você está só consigo mesma, você não interage com os outros.

A partir do momento em que há interação com o outro, há a entrada num papel e, isso que é válido para todo o
ser humano e, portanto, abandono desta Vibração para penetrar no diálogo e numa relação que, justamente,

não é de Coração a Coração.
***

Questão: o que é da alegria que se pode sentir pela manhã, quando o Sol se levanta, os pássaros
cantam e a natureza se desperta?

Bem amado, a resposta é diferente segundo quem teve acesso ao Estado de Ser ou não.

Em um primeiro caso (sem acesso), trata-se de uma emoção.

Em um segundo caso, se houve anteriormente acesso ao Estado de Ser, isso corresponde à realidade do Sol
que levanta.

A diferença se faz pela Vibração, aí também.

Em um primeiro caso, há simples prazer ou mesmo alegria, mas sem qualquer Vibração.

Em um segundo caso, há paz, serenidade e invasão pela Energia da Coroa Radiante do Coração.
***

Questão: a relação com o outro deve se situar no aqui e agora?

A partir do momento em que a sua relação com o outro é marcada de certo número de reflexos ligados a esta
comunicação entre dois seres, a relação entre dois seres se situa, de maneira quase sistemática, unicamente

no nível do afeto.

Que isso seja numa família, onde existem jogos de poder, ou a partir do momento em que vocês
desempenham o papel, dentro de uma relação com outra pessoa que desempenha, ela também, o seu papel,

vocês não estão mais no Estado de Ser.

Se vocês realizassem o aprendizado de iniciar a Coroa Radiante do Coração antes mesmo de entrar na
relação, vocês iriam se aperceber muito rapidamente do momento em que vocês estão na ‘relação de Coração’

e na ‘relação de personalidade’.

Vocês fariam a distinção, aí também, pela Vibração.

É, aí também, questão de um aprendizado.

Vocês funcionaram tanto dentro de uma relação que coloca em jogo certo número de sinais emocionais,
levando em conta tanto o que vocês captam além das palavras por intermédio de seus sentidos, por intermédio

de seus olhos, que fez com que, sistematicamente, esta relação se situe na personalidade.



Desviar a personalidade necessita não mais trocar através de palavras, não mais trocar através do olhar,
mas trocar unicamente através do Coração.

Mas, ainda uma vez, isso seria antecipar com o que vocês têm a realizar.
***

Questão: o verdadeiro aprendizado seria superar nosso passado e nosso futuro, para não mais ter
qualquer emoção?

Em parte, mas o verdadeiro aprendizado está, sobretudo, na Vibração de Coração para Coração e na
comunicação de Coração a Coração.

Isso apenas pode se estabelecer a partir do momento em que não há mais olhar e não há mais palavras.

É para isso que nós os conduziremos em breve.

O fato de se olhar estabelece, o olho sendo o espelho e o reflexo da Alma, estabelece um contato ao nível da
Alma.

Para o momento, não lhes foi comunicado, se vocês não encontraram por si mesmos, o meio de estabelecer
um contato de Espírito a Espírito.

E isso é completamente possível nas Vibrações atuais.
***

Questão: Isso significa que o fato de se olhar vai já conotar ou transformar a relação?

Inteiramente.

Entretanto, compreenda bem que isso não é negativo, mas representa uma etapa intermediária na subida
Vibratória.

É nesse sentido que eu disse que era desejável não se parar nas percepções existentes na subida Vibratória,
exceto a própria Vibração.

***

Questão: o DNA é uma fabricação da matriz?

Não, a falsificação do DNA e a limitação do DNA é o resultado da ação da matriz.

Mas não o DNA.
***

Questão: o DNA desaparece quando se está “no Espírito”?

O DNA está presente mesmo na Fonte, como poderia desaparecer?

Mesmo se não estiver incluído em uma estrutura Vibratória específica.
***

Questão: para superar as crenças, qual Estrela de Maria ou virtude pode-se invocar?

Bem amado, existe, no humano, certo número, eu chamaria isso de ‘ditames’.

Esses ditames são elementos que alimentam, em todos os pontos de vista, a matriz e a ilusão.

Quais são eles?

As Crenças são ilusões, porque não participam de qualquer Vibração e de qualquer vida.

São, de algum modo, reservatórios de forças, não ligados a Vibrações, mas a uma estruturação, ou uma
fossilização dos planos intermediários situados diretamente abaixo de sua realidade consciente, ou seja, no

nível da 2ª. Dimensão (2D).

O segundo ditame foi o medo: o medo do abandono.

O medo do vazio.

Todos os medos que estão programados e inscritos em vocês.



O terceiro ditame foi fazê-los crer que ninguém poderia se salvar a si mesmo, senão pela intervenção de algo
de exterior.

Compreendam bem que o conjunto desses três ditames foi essencial na manutenção da ilusão da matriz.

Assim, lhes foi solicitado superar todas as Crenças.

Crer na Fonte, crer na Luz, não os faz viver a Luz, não é?

Do mesmo modo, o medo é o elemento inscrito em suas estruturas cerebrais que é o elemento dominante e
que dita, ao seu próprio conhecimento e ao conhecimento de sua consciência comum, o conjunto de seus

comportamentos.

Alguns de seus cientistas descobrem apenas a influência dos medos como elemento e agente ditando a maior
parte de seus comportamentos.

Eu não farei a lista do conjunto de coisas que foram criadas no seu mundo ocidental moderno.

O medo não impede a manifestação do que está ligado a este medo, bem ao contrário.

O ‘princípio de atração e de ressonância’ joga plenamente.

É portanto necessário substituir o medo pelo Amor e, quando eu digo Amor, eu não falo do amor humano.

O medo da morte.

O medo de envelhecer.

Todos os medos que estão presentes desde que a humanidade foi falsificada.

Nesse sentido, vários seres e nós mesmos, dizemos, sem interrupção, para superarem as Crenças, quaisquer
que sejam.

Enquanto vocês tiverem uma Crença, ela irá obstruir o acesso à Vibração, qualquer que seja esta Crença.

Aí também, isso corresponde a substituir a Crença pela Vibração.

Vocês conhecem todos esses processos de Crença.

A divina Providência, se vocês aceitam isso, se afastará de vocês.

Se vocês suprimem esta Crença, a divina Providência se manifestará a cada instante durante sua vida.

A Crença é medo.
***

Questão: podemos conhecer as virtudes associadas a cada Estrela de Maria?

Bem amado, é importante compreender que o momento não chegou ainda de dar explicações relativas às
Estrelas e sua utilidade.

Cada Estrela, cada ponto Vibratório de Consciência ao nível da cabeça, está em ressonância direta com uma
ativação da Consciência Supramental.

Não é ainda tempo de levar a efeito esses diferentes pontos ou essas diferentes conexões existentes entre os
pontos de Consciência, seja ao nível da Coroa Radiante do Coração, da Coroa Radiante da cabeça.

Convém viver a quintessência, aí também, sem querer realizar o que quer que seja, enquanto vocês não
tiverem acedido ao Estado de Ser.

Senão, a personalidade apreender-se-ia e os resultados seriam desastrosos.

O importante é viver a Vibração desses pontos, não explicá-los e ainda menos colocá-los no serviço, para o
momento.

Aconteceu-me de dar àquele que guardo, dois circuitos energéticos que permitem o trabalho de certo número
de processos e que permitem exercer certa função espiritual, que é, aí também, por vezes extremamente

desestabilizadora.

É por isso que o momento ainda não chegou de lhes dar as indicações desses pontos.

É-lhes solicitado, para o momento, viver a Vibração e unicamente isso.
***



Questão: se toda relação pelo olhar é distorcido, que olhar se tem ao espelho?

Vocês olham sua própria ilusão.

Eu responderia: olhando o que há além do espelho, vocês verão a Verdade, mas, em nenhum caso, a imagem
refletida.

Recordem-se que nos mundos Unificados, a transparência é total.

Esta transparência se refere tanto aos pensamentos, como à ação, como ao próprio corpo que vocês habitam.

Não há qualquer opacidade e qualquer sombra.

Ora, o que vocês olham num espelho é uma sombra, que só existe justamente porque a Luz não pode
penetrar.

***

Questão: pareceria que fomos criados livres pela Fonte ou por Maria...

Bem amado, o que foi criado por Maria é esse corpo biológico que a sua Consciência livre investiu para ali
experimentar certo número de coisas.

Maria não os criou no Espírito.
***

Questão: nossa consciência original foi criada livre, mas foi ela livremente criada?

Inteiramente.
***

Questão: consentiu-se ser criados Conscientes fora da Fonte?

É difícil falar de ser fora da Fonte, quando vocês são Unificados.

Estando Unificados, vocês são a Fonte, vocês são os arcanjos, vocês são as Dimensões inteiramente,
porque não há qualquer separação.

***

Questão: a dificuldade vem do fato que se é o conjunto de tudo por nosso aspecto Unificado e que
se é, apesar de tudo, individualizado, dissociado, numa Dimensão dissociada?

Tudo o que você exprime, caro amigo, é apenas um ‘conceito mental’.

É difícil colocar palavras sobre a Unificação, enquanto você não está Unificado.

Estando Unificado, não há separação com a Fonte, isso é impossível.

Do mesmo modo que não há separação entre as Dimensões, ainda que haja Consciência da distinção que
existe entre as diferentes Dimensões.

Obviamente, uma Consciência Unificada é consciente de si mesma, mas ela é consciente também de ser a
Fonte.

Ela é ao mesmo tempo o todo e ao mesmo tempo uma parte do todo e o conjunto de partes do todo.

Isso poderia ser uma noção matemática, mas que recorreria a espaços não euclidianos que lhes é bem difícil
de conceber.

Somente alguns de seus cientistas conseguiram modelar a existência de Dimensões para além da Dimensão
que vocês habitam.

Mas isso permanece, aí também, um cálculo e, portanto, uma Crença e não a realidade do que eles vivem.
***

Questão: isso significa que na Consciência Unificada cada um é a Fonte inteiramente?

Sim.

O que passa pela dissolução de que falei.
***

Questão: somente a penetração na Luz da Vibração permite eliminar as Crenças?



Questão: somente a penetração na Luz da Vibração permite eliminar as Crenças?

Não há outra possibilidade.

Mas existe certo número de Crenças, mesmo na personalidade, das quais podem ter conhecimento.

O esclarecimento dessas Crenças pode ser um elemento de avanço.

Mas o esclarecimento não é suficiente, mas é um primeiro passo, e é por isso que eu lhes falo.

E é por isso que sempre insisti sobre a superioridade do ‘abandono à Luz’.

Porque, estando no ‘abandono à Luz’, vocês não têm que lutar contra isso ou aquilo.

Mas o ser humano tem sempre tendência a escolher soluções as mais difíceis.
***

Questão: abandonar seus problemas à Fonte, é isso o abandono à Luz?

Bem amada, aí, você fala de uma problemática específica que existiu num dado momento.

É questão de se remeter inteiramente e não um elemento exterior, à Fonte.
Eu frequentemente os remeti às palavras de Cristo sobre a cruz.

Isso poderia se intitular: “que Tua vontade se faça e não a minha”.

Mas, o que deve abandonar não são suas problemáticas, mas você mesma.

O que é, mesmo, profundamente diferente.
***

Questão: qual era a espécie de capa azul que incorporei ultimamente?

Não me cabe, ainda uma vez, dar a explicações de todas suas vivências.

Lembrem-se de que a maior parte das explicações os afasta da Verdade.

O que lhes é proposto e o que é vivido tem a necessidade de ser vivido e não ser explicado.

A explicação irá se situar sempre e sempre no nível do mental.

Quando seu mental se apreende, naquele momento, a experiência está já desnaturada.

Toda a dificuldade, ainda uma vez, está nesse nível.

Viver o instante, viver a experiência, sem traduzir qualquer significado ou implicação, mas bem mais viver isso
como uma experiência significativa por si mesma e não pelo mental.

Quando vocês tiverem conseguido sair daí, vocês estarão na Verdade.
***

Questão: é lógico sentir vantagem na Vibração com um cristal?

Lógico na lógica e, portanto, no mental.

Você poderia sentir, obviamente, a mesma Vibração sem cristal.
***

Questão: vocês, arcanjos, leem os pensamentos?

Os pensamentos não me interessam, cara amiga.
***

Questão: Isso significa que se os chamamos, vocês não ouvem, a menos que se esteja bem
instalados na Vibração?

Inteiramente.

Assim é o ‘princípio de comunicação com o anjo guardião’.

É muito conhecido (e isso foi, aliás, escrito) que seres humanos em situação de urgência ouvem seu anjo
guardião para evitar, em particular, alguns tipos de perigos.



Mas, de maneira habitual, o anjo guardião apenas se torna perceptível na construção do que é
denominado Antakarana, a ‘ponte de Luz’ que une sua personalidade ao Estado de Ser.

Assim como foi anunciado há mais de dois anos pelo Arcanjo Jofiel, a construção dessa ponte se efetuou
durante o ano de 2008 e se manifestou no final de seu ano de 2008, pela ponte de Luz existente entre o sol e a

Terra, ilustrando o contato entre a personalidade e o Estado de Ser, desenvolvido em contato mais direto no
que foi vivido durante seu ano anterior, quando dos Casamentos Celestes.

Agora, jamais um anjo guardião captará o seu pensamento ou o seu chamado se ele se situar unicamente no
seu mental ou no seu desejo.

***

Questão: os anjos guardiões podem intervir sem serem presos pela matriz?

Sim, porque existe a criação, naquele momento, de ‘corredores espaço-temporal’ extremamente específicos.

Mas isso, é preciso confessar, é bastante raro.

Mas, nessas circunstâncias, um anjo guardião poderia empurrá-lo para evitar que uma bola o toque, por
exemplo.

***

Questão: a entrada no Estado de Ser é o desaparecimento da Alma?

Não ainda, bem amado.

O desaparecimento da Alma corresponde a seu desaparecimento deste plano Dimensional.
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Meu nome é Snow.

Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Sopro do Espírito os acompanhe.
Eu venho para conversar livremente com vocês, todos sabendo que meu domínio de predileção é a natureza e

seus constituintes.
A natureza é, ao lado das técnicas que lhes foram comunicadas de diferentes modos ou das ferramentas que

vocês já utilizam, um meio, um utensílio, para ir para o grande Espírito.
Comunicar-se com a natureza é uma etapa em direção à comunicação com a natureza e com o grande Todo.

Assim, se eu posso ajudá-los em sua busca, nós vamos, dentro de instantes, juntos, dialogar.
Se há perguntas sobre a natureza e seus constituintes, que eu possa auxiliá-los em sua busca, então eu estou

aqui para isso.
Lembrem-se de que em meio à natureza, segundo o olhar que vocês portam e segundo a Vibração que vocês

a captam, vocês poderão ali discernir o Sopro e a Unidade.
Lembrem-se também de que as árvores, que são a ligação entre esta Dimensão de vida e o mundo do

Espírito, são de grande ajuda, mas não unicamente.
Tudo o que existe na natureza possui um Espírito, uma Vibração do Espírito peculiar, reconduzindo-os às suas

próprias ressonâncias.
Muitos seres humanos, vivendo em cidades, estão privados desse apoio na natureza que é um impulso em

direção ao céu.
Encontrar sua posição entre o Céu e a Terra, por causa da emergência do grande Espírito em meio a esta

Dimensão, é um auxílio importante para permitir que se alinhem e acolham o Sopro do Espírito.
A natureza é conciliadora.

A natureza é Paz.
Comunicar-se, e comungar com a natureza, irá apaziguá-los.

Ela contém em si todos os remédios, todos os bálsamos, todos os nutrientes.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu me abro então a vocês, como vocês se abrem a mim.

***

Pergunta : foi dito que os pinheiros seriam árvores que poderiam abrigar certas entidades...

Eles acolhem principalmente os desencarnados, os Espíritos dos defuntos e dos ancestrais.
Mas isso não apenas os pinheiros, mas mais certas variedades de coníferas do que os pinheiros propriamente

ditos.
Trata-se, antes de tudo, de árvores talvez gigantescas que existiam na minha terra, vocês as chamam de cedro,

cipreste, independente de sua variedade, mais que os pinheiros ou os abetos que, ao contrário, estes têm a
particularidade de abri-los ao Sopro, à Vibração e à vitalidade.

***

Pergunta : e sobre os cedros do Líbano?
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Os cedros do Líbano, que eu não conheço e que eu não conheci, mas existe em minha terra, árvores até
semelhantes que vocês denominam, eu creio, as sequoias, são as mesmas variedades de árvores que, pela
sua antiguidade, pela sua existência durante várias vidas humanas, são capazes de conduzir o Sopro e sua

vitalidade, de distribuir sua Energia, seu Sopro [respiração] desde a sua cabeça até os seus pés.
Lembrem-se de que as árvores cujas folhas na morrem, são antes de tudo as árvores (exceto as que são

ligadas a Espíritos de almas errantes), os meios de amplificar a respiração e o Sopro.
Da mesma maneira que, conosco, os Anciãos eram venerados, como em todos os povos primitivos, porque

eles são portadores, além de uma memória, bem mais de uma Vibração em relação direta com a ancianidade,
evocando, aqui e ali, a noção de algo de imortal ou de perene.

É o mesmo para essas plantas talvez mais antigas.
Elas são portadoras de uma Vibração muito mais assentada que os permitirá se assentarem vocês mesmos.

***

Pergunta : quais são as melhores formas de se comunicar com a natureza ?

Primeiramente a intenção deve estar definida.
Qual é o seu objetivo?
Qual é a sua intenção?

Uma vez definida a intenção, sua atenção deve ser focada, por exemplo, sobre a árvore que vocês escolheram.
O contato com a árvore se dará no início de forma sutil, não física.

Não adianta nada penetrar na árvore muito violentamente.
É preciso primeiro perguntar à árvore se ela está disposta a entrar em comunicação com você e em seguida
entrar no que eu denominaria a irradiação da árvore, geralmente impressa nos galhos os mais periféricos, os

mais extremos.
A esta borda dos galhos mais externos, você emana sua intenção e sua atenção.

E então você pode se mover na direção do tronco.
Em seguida, conforme o que você deseja, a maneira de proceder poderá ser diferente.

Ou se trata de uma árvore onde você tem necessidade de recolher seu fluxo energético, neste caso, você
poderá ser levado a encostar suas costas ou sua frente anterior, para receber e colher os benefícios.

Ou se trata de uma comunicação Vibratória, caso em que você poderá se aproximar da árvore, dentro da coroa
externa dos galhos, sem, entretanto, tocar o tronco e simplesmente dirigindo suas mãos em direção à árvore,

suas palmas das mãos e, depois, centrar-se em meio ao seu Coração.
Se possível, os olhos ficam fechados, você não precisa dos olhos, mas vocês precisam sentir o contato

Vibratório.
Nesse momento, a árvore lhe responderá por uma Vibração.

Essa Vibração, essa percepção é a que lhe dirá que o contato está estabelecido.
Em meio a essa comunicação, depois, tudo é possível.

Alguns de vocês poderão tocar o Espírito da árvore, especialmente para as árvores denominadas Mestres, que
poderão então falar telepaticamente em sua cabeça e em seu Coração ou então, fazer-lhes viver estados
Vibratórios próximos, muito próximos da Unidade, de Vibrações existentes em meio ao Sopro do grande

Espírito.
O importante sendo, mais uma vez, a intenção, a atenção e o respeito e o pedido.

Se você respeita isso, então, a árvore irá se comunicar.
Do mesmo modo que no meu povo, foi possível comunicar com a Alma de uma manada, a Alma de um animal,

foi possível para os mais talentosos dentre nós transferirmos literalmente sua Consciência ao animal em
questão, de ver pelos seus olhos, de sentir por suas penas ou seus pelos.

Mas vários xamãs, em todos os povos, ilustraram e falaram sobre essas comunicações.
Elas são bem reais.

Porque a natureza fala.
Ela não fala a mesma linguagem de vocês, ela fala a linguagem da Vibração e ela fala ao seu Coração.

***

Pergunta : em uma folha de Acer [acerácea], eu vejo uma mão aberta e um Coração aberto.

Meu querido irmão, no que deseja que eu lhe explique o que você vê.
O que você vê é o que você vê.

O que você percebe é o que você percebe.
Porque ir além do que você percebe, para ter a minha própria percepção, que não será a mesma que a sua.

Em que a minha seria superior à sua?
Ela é simplesmente diferente.



Ela lhe pertence no momento em que você a vê, assim como as minhas percepções me pertencem quando eu
as vejo.

Assim, no que você denomina a folha de Acer, outros até perceberão outras coisas.
Nenhum errou, nenhum acertou.

É o princípio mesmo do símbolo existente em meio à natureza.
Como diriam certos arcanjos, não há Verdade absoluta naquele nível, há apenas a Verdade do momento e de

sua própria vivência.

***

Pergunta : entrar em comunicação com a natureza implica em poder entrar em comunicação com
os Espíritos da natureza?

Não, absolutamente não.
Não se trata em absoluto, mesmo certos Espíritos e certos povos habitando nas árvores ou na floresta ou no

curso da água, do mesmo modo de comunicação.
Não se trata não mais do mesmo papel e da mesma função.

Então, obviamente, alguns xamãs desenvolveram todo o tempo, as ligações podendo existir entre tal tipo de
elemento da natureza e tal tipo de elemento ali habitando.

Mas isso não é a mesma coisa.
Eu diria que é extraordinariamente mais fácil entrar em contato com uma árvore do que com um silfo, por

exemplo, ou com um elfo.

***

Pergunta : a faia tem ligação com o Estado de Ser?

Toda árvore tem uma ligação com o Estado de Ser, por seu alinhamento permanente e por sua tensão
direcionada ao Céu.

Todas as árvores são meio de comunicação entre o Céu e a Terra.
Não mais a faia do que o carvalho do que o Acer.

Certamente, algumas características de cada árvore orientam bastante essa árvore nas ressonâncias em
relação com a terapia, por exemplo, em seu mundo.

Mas, além disso, as diferenças as mais importantes não estão neste nível, no que diz respeito à comunicação
e à comunhão.

***

Pergunta : quais elementos podem nos permitir reconhecer uma árvore mestre?

Antes de tudo, o respeito das outras árvores para com essa árvore.
Ou essa árvore será solitária, ou sua presença impõe o respeito das outras árvores, que respeitam sua

irradiação, sua coroa a mais extrema dos galhos.

***

Pergunta : qual é a função de uma árvore Mestre?

A mesma que de uma árvore que ainda não é Mestre, mas que tem um grau de maestria mais importante.
Um grau de retidão que nada pode vir alterar, em todo caso, no nível da natureza.

***

Pergunta : por que a casca de certas árvores representam rostos?

Do mesmo modo que na forma do Acer, cada um ali vê o que quer, na concepção das árvores alguns têm
prazer de ver rostos.

São reais, são imaginários?
Do mesmo modo que em uma cachoeira pode-se ver mil demônios.

São reais, são imaginários?



Do mesmo modo que nas nuvens, alguns ali vão ler presságios.
São reais, são verdadeiros?

Tudo depende da capacidade para ver o que se observa.
Mas, frequentemente, trata-se de criações e de montagens existentes em seu cérebro e absolutamente não

em meio a uma Verdade significante.
Isso poderia ser verdade, sobretudo para as nuvens onde as formas são Vibração e movimento.

Nas árvores, a diferença é que esses rostos estão inscritos de maneira permanente ou duram longos períodos
de tempo.

Agora, o olho humano pode ali discernir muitas coisas.
Mas é justamente esta visão que deve evitar entrar em contato com a natureza.

Porque esta visão não é comunicação, nem comunhão, mas projeção.

***

Pergunta : é verdade que é melhor estar sempre em comunicação com a mesma árvore?

Isso é verdade para alguns e falso para outros.

***

Pergunta : poderia nos falar sobre o arco-íris?
O arco-íris se denomina arco-íris.

É, no meu povo, como para muitos povos, com frequência, uma resposta a uma pergunta lançada no céu.
Este arco-íris apenas ocorre através de certas ressonâncias e refração da luz.

E no entanto, para alguns, há um significado importante.
Existe, de fato, vários arco-íris.

O arco-íris depois da chuva não é o arco-íris aneliforme significando a presença de grandes Espíritos viajando
no grande Espírito.

Assim, há arco-íris duplos, mesmo triplos, cujo significado, é claro, não pode ser sobreposto para os arco-íris
da chuva.

***

Pergunta : o que é o arco-íris anular que se vê à vezes em volta do sol?

Trata-se de um fenômeno de refração ligado à luz solar se refletindo nas nuvens.
O significado é muito mais claro no que concerne aos arco-íris aneliformes, quer estejam localizados em

outros locais do que ao redor do sol ou não.
Muitas vezes eles sinalizam a presença de viajantes de estrelas.

***

Pergunta : é simplesmente uma sinalização de presença ou um chamado para contato?
A partir do momento em que há uma manifestação, há uma forma de comunicação.

Mas a comunicação pode se limitar a essa presença.

***

Pergunta : durante a sua vida, de que maneira você se comunicava com a Vibração Mariana?

Como todas as Irmãs de Maria, estando na Sua Vibração, qualquer que seja o nome que nós lhe déssemos
em nossa vida.

Quanto a mim, eu não tinha jamais chamado de Maria.
Eu havia simplesmente chamado de Terra Mãe ou de Mãe Terra.

***

Pergunta : parece que em função da nossa data de nascimento, tem-se uma afinidade particular
com um tipo de árvore. É melhor ir para essas árvores?



Não.
Do mesmo modo que vocês carregam uma assinatura astrológica colocando-os em ressonância, de maneira
muito próxima, com tal ou tal astro, é por isso que devam passar a sua vida estudando ou vivendo tal Vibração

de tal astro?
Isso seria ainda um quadro limitante e condicionante.

***

Pergunta : no seu povo, qual seria o papel das penas que vocês utilizam?

As penas têm várias funções de acordo com quem as carrega.
Elas são significativas para quem as vê no meu povo.

Mas, de modo geral, as penas representam a vontade de elevação do Espírito, a comunicação com o grande
Espírito ou, tão somente, o seu desejo e a sua intenção.

Agora, a coloração vai dar uma especificidade.

***

Pergunta : banhar-se no mar ou observar uma fogueira ajuda a elevar as Vibrações?

Minha querida irmã, não há resposta definitiva para isso.
O mar, para aqueles que estão em ressonância com ele, lembra o meio nutritivo no qual você esteve no seio

de sua própria mãe.
Para alguns, isso pode ser um elemento apaziguante, enquanto que para outros, o mar evoca a imensidão e o

medo de se afogar.
Assim, cada um tem uma resposta apropriada em função de sua vivência, de seus atrativos, de suas atrações.

Alguns serão atraídos por outros fatores.
O importante não é se sentir bem ali, mas sentir o que isso oferece.

Ou seja, de perceber além mesmo da Vibração produzida em vocês por essa imersão ou por esse olhar, no
que se refere às chamas da fogueira, sendo conveniente perceber a essência, não unicamente pelos sentidos,

mas diretamente pela Vibração e pela percepção Vibratória existente.
Isso pode ser reconfortante, sem, no entanto, ser Vibrante.

Isso pode ser assustador, enquanto é Vibrante.

***

Pergunta : quais são as diferentes maneiras da natureza para nos responder ?

Bem amada, querida irmã, eu lhe responderei que o problema não é para a natureza se comunicar com você,
mas, muito mais, para você se comunicar com a natureza.

A natureza comunica em permanência, ela não coloca nenhuma barreira e nenhum freio e nenhum limite.
É o ser humano que as colocam.

Assim, ela lhe responde permanentemente pela sua Presença, pelo seu papel.
Há apenas o isolamento do ser humano que impede, de maneira espontânea e natural, de entender o intuito.

Mas aquele que escuta a natureza, qualquer que seja o elemento considerado, sempre irá perceberá a
mensagem, sob uma forma ou outra.

Assim, a água pode falar, assim, a rocha pode falar.
Pode falar em palavras, mas mais comumente de maneira telepática.

Tudo é sinal.
Portanto, partir em busca, como eu os havia enviado a buscar seu sinal, já é significativo em si mesmo.

Mas, antes de tudo, a natureza se comunica por ondas Vibratórias percebidas em meio à sua capacidade de
sentir as Vibrações e, para alguns de vocês, os mais preparados, sob forma telepática.

Agora, é livre a cada um projetar, ver isso ou aquilo, em tal elemento.
Isso pode ser verdadeiro como falso.

Apenas a Vibração não pode enganar, assim como a telepatia.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o Sopro do Espírito os guie e os acompanhe.
Que a natureza também guie, acompanhe e ajude vocês.

Se vocês forem com o Coração de uma criança, sem colocar sua cabeça na frente, então tudo lhes será
possível em meio à natureza.

Mesmo se ela vier a se descontrolar, vocês não correm risco algum.
Eu lhes digo até logo mais.

Até breve para colocá-los em ressonância com a busca que eu lhes indiquei.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por me encontrar com vocês e saber que tenho certo
tempo para discutir e dialogar com vocês.

Isso me alegra imensamente.

Então, logo de início, temos também coisas a dizer, mas nós iremos dizê-las progressivamente e à medida das
suas perguntas.

É, para mim, a maneira mais fácil de falar, de me exprimir com vocês.

Então, imediatamente, eu os ouço.
***

Questão: poderia nos falar da Graça?

Oh, é muito simples, caro amigo.
A Graça é quando você decide se colocar sob a influência da Consciência da Graça.

A Consciência da Graça é se extirpar da dualidade.
É se extirpar da ação/reação, é entrar na não dualidade ou, se preferir, na Unidade.

Quer dizer não mais estar sujeito, o mais frequentemente possível, certamente, às leis da ação/reação ou às
leis do Carma, mas beneficiar-se da Graça, ou seja, também, da Divina Providência ou beneficiar-se da

atração, da ressonância, ligada à Unidade.

Quando você vive a Unidade, a Unidade se manifesta a você.

Aí está o que se pode dizer da Graça.

Ela pode se exercer em todos os domínios.
Não é questão de pedir, pode-se pedir uma Graça particular, mas, a partir do momento em que você se

aproxima da Unidade ou do Estado de Ser, pela Vibração, pela ativação das Coroas Radiantes do Coração, da
cabeça e do Triângulo Sagrado, naquele momento, muitas coisas na sua vida, mesmo a mais comum, vão

começar a se modificar para se adequarem com a sua aura, com a sua irradiação, se preferirem e,
portanto, tudo vai mudar ao seu redor e tudo se fará de maneira muito mais fácil, muito mais simples.

Não digo mais compreensível, digo muito mais simples e fácil, ainda se isso não for sempre compreendido
imediatamente, mas é importante compreender.

Enquanto você estiver na dualidade, você é confrontado às leis de ação/reação, ou seja, às variações de
humor, às variações do mental, às variações de dores, de alegrias, de prazeres e de coisas habituais da vida

corrente nesta humanidade.

Mas, assim que você se aproximar dos domínios do Estado de Ser, as coisas ligadas ao bem e ao mal, ligadas
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à negatividade, ligadas mesmo à retribuição Cármica, não podem mais existir.

O conjunto da sua vida começa a se desenrolar sob a influência da Alegria, sob a influência da facilidade e,
naquele momento, quanto mais você se engajar nesse caminho, mais você irá se aperceber de que é como se

avançasse em um sonho magnífico, ou seja, tudo o que acontece vai no sentido desta Unidade, o que é
diferente, certamente, se você voltar a descer na dualidade.

Então, lembre-se, no ano passado, no início dos Casamentos Celestes, de que alguns seres começaram a
viver a Vibração da Unidade em seus corpos de Estado de Ser no Sol e a viajar nas Dimensões.

O trabalho que vocês realizam hoje é um pouco diferente, quer dizer que o Estado de Ser se manifesta em
meio mesmo a esta densidade.

O que estava, de algum modo distante, separado, tem tendência a se sobrepor.

Progressivamente e à medida dos dias, das semanas e dos meses que vão passar agora, vocês farão bem
distintamente a diferença entre os momentos em que estão na dualidade e os momentos em que passam na

Unidade, mesmo nesta consciência comum, ou seja, os momentos em que há distância da Alegria e os
momentos em que há coincidência com a Alegria.

Vocês irão reparar com extrema facilidade, porque, quando estão na Unidade, o mental não intervém mais.

Obviamente, não é questão de permanecer sem nada fazer, em um canto.

Mas todas as ações que vocês realizam ocorrem segundo o princípio da Graça, da facilidade, da fluidez, da
evidência, da transparência e, sobretudo, guardem, da Alegria.

Enquanto vocês não estiverem na Alegria, vocês não estão na Unidade.
Então, é um aprendizado, ainda uma vez, que passa, como sabem, agora, pela Vibração e pela Consciência.

***

Questão: a Graça e a Unidade são similares?

Não são similares.

Quando vocês estão na Unidade, vocês vivem a Graça.

Vocês podem viver a Graça nos momentos específicos e, por exemplo e eu creio que há esportistas, por
exemplo, que têm momentos de Graça também e são os mesmos mecanismos, ou seja, que tudo vai

conseguir a um dado momento, por exemplo, em uma final esportiva, ou quando vocês caírem no Amor, vocês
irão viver esses momentos de Graça, mas que estão de qualquer modo distante, afastados, mas é o mesmo

processo físico-químico e sutil que acontece no nível da sua consciência.

De repente, tudo lhes aparece mais claro, tudo lhes aparece mais simples, não há mais questão e a sua vida se
desenrola nesta consciência, mas, isso dura, como, por exemplo, para o esportista, durante alguns instantes.

É algo que vai durar e se instalar cada vez mais facilmente na sua vida.
E também, o corolário, é que quando vocês se afastarem disso, vocês estarão cada vez pior.

Se quiserem, é o que eu disse também na primeira vez que eu vim vê-los neste espaço, nesse grupo, é ou a
Alegria, ou o terror, ainda mais o medo, eu insisti nesta ‘noção de terror’, porque o terror é verdadeiramente o

que caracteriza o momento em que você se afasta da sua Unidade, e quanto mais vocês se aproximarem,
menos irão suportar se afastar.

Então, obviamente, isso vai necessitar de uma série de ajustes em vocês mesmos, no seu ambiente, na sua
vida, nas suas relações, mas isso é indispensável.

Não há alternativa.

Mas vocês irão compreenderão muito rápido: se vocês estiverem na Unidade ou se vocês se aproximarem
da Graça, a Vibração do Coração se amplifica.

Se vocês se afastarem, vocês ficam muito mal, ainda mais se já tiverem alcançado a Vibração do Coração.

Aquele que não alcançou, um mínimo, não pode nem compreender nem assimilar, nem viver, mas quando
você a alcançou uma vez, ainda que apenas por alguns minutos, durante uma meditação ou fazendo um



passeio ou fazendo não importa o que, você jamais irá esquecê-la.

Se quiser, é um ‘princípio Vibratório’ que corresponde à cenoura, o burro e a vara, mas, vivido
espontaneamente pela sua consciência.

Compreenda bem que não há outro além de você mesmo que seja responsável, tanto pela vara, como pelo
burro, como pela cenoura.

***

Questão: o perdão que passa pelo Coração torna-se então a Graça?

O perdão é, por essência, dual.
Isso faz parte dos ensinamentos.

O perdão é marcado de dualidade, da mesma forma que crer em um salvador exterior, assim como todas
as Crenças.

O perdão os libera e libera o outro, na maioria das vezes, é um mercado e, portanto, não é da Unidade.
O perdão nada tem a ver com a Graça.

Frequentemente, alguém que perdoa vai se liberar de uma relação ou de feridas emocionais, mas será que, no
entanto, isso vai fazê-lo alcançar a Unidade?

Você pode passar milhares de anos a perdoar pelo que fez e viveu no passado e não é por isso que
chegará à Unidade.

Por exemplo, em alguns ensinamentos como o budismo tibetano, há monges que passam sua vida a pedir por
seu perdão e para chegar à Unidade e, da minha fé, não há muitos que ali chegam, não é?, senão vocês o

saberiam.

Portanto, o perdão é importante mesmo na dualidade, para esperar se aproximar da Unidade, ou seja, que
vocês não podem se aproximar da Unidade sem perdoar, mas isso não basta.

***

Questão: foi dito que o mais importante é a elevação Vibratória e que, a partir daí, não haveria mais
questionamento, que a Luz faria o que tinha a fazer. Por que, então, alguns intervenientes nos

propõem recorrer a eles?

E qual é a ambiguidade aí?
Eu não compreendo.

Lembre-se do que lhe disse o Arcanjo Anael: entrar na Unidade é também entrar em relação, não em
ligação, mas em relação e em comunicação com as outras Dimensões.

E Snow lhes falou da comunicação também com a natureza, parece-me.

Portanto, em que o fato de estar em Unidade e estar na Consciência Unificada não lhe permitiria entrar em
contato ou pedir algo nos mundos Unificados e a seus habitantes?

Por outro lado, lembre-se também de que aí vocês realizaram uma subida Vibratória, mas, depois, há ainda
outros mecanismos que não lhes foram revelados porque, na subida Vibratória, é preciso também ser capaz

de girar a totalidade da Vibração e da Consciência para o Interior e, isso, vocês ainda não fizeram.

***

Questão: a ambiguidade vem do fato de que Anael disse que não havia necessidade das palavras.

Mas você não compreendeu.
Por que você quer entrar em contato com as palavras? 

Entra-se em contato com a Vibração.



Entrar em contato com palavras, isso não existe.

***

Questão: quando alguns intervenientes nos propõem fazer um pedido interior, nós vamos
forçosamente colocá-lo em palavras.

De forma alguma.
A palavra é o que eu exprimo aí, diante de você.

Quando você faz seu pedido, nós a ouvimos falar?

***

Questão: se sentimos necessidade de chamar alguém, é que não estamos nesta elevação Vibratória,
naquele momento?

Cara amiga, o que posso responder é que o próprio fato de você formular assim sua pergunta, prova que você
não tocou ainda esta Unidade.

Vamos tomar outro exemplo, cara amiga.

Imagine que você queira estabelecer um contato com seu Anjo guardião.
Enquanto seu pedido estiver em palavras, enquanto o pedido exprimir um desejo que não está no Coração,

isso jamais irá ocorrer.

Eu repito também que dentro de espaços Vibratórios em que vocês vivem nesse momento a elevação
Vibratória, existem mecanismos extremamente precisos de mobilização da Consciência se dirigindo para a
Unidade que vocês não empregaram por enquanto e que lhes serão revelados, em parte por Sri Aurobindo,

em parte por Uriel e em parte por Um Amigo.

Você quer ir mais rápido do que a música e, então, o que acontece quando se quer ir mais rápido que a
música?

É o mental que se exprime.

***

Questão: como o nível Vibratório Unitário não é atingido, os pedidos são forçosamente formulados
por palavras...

Bem, é aí que você se engana.

Enquanto o pedido não for formulado pelo Coração, nada acontecerá, estritamente nada.

Você permanece no nível do mental ou do seu afeto e nada mais.

***

Questão: quando a Alma se dissolve, se está no Maha Samadhi?

Completamente.
E está aliás descrito em todas as grandes iniciações e corresponde, se quiser, à crucificação que vocês vão

viver neste verão (inverno no hemisfério Sul).

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança, se a Alma e o corpo causal
não são queimados, a iniciação pelo Fogo ocorre no momento da crucificação e resulta na Ressurreição.

Tudo isto está escrito em São João.
Ele [Sri Aurobindo] lhes disse, no ano passado.



O problema, eu creio, é que aqueles de vocês que ainda não viveram o Estado de Ser, assimilam, parece-me,
o Estado de Ser a uma modificação de sua personalidade.

Esse é um ‘princípio dual’.

Vocês devem compreender, no entanto, a analogia: não há qualquer relação entre a lagarta e a borboleta.
É uma transformação total.

Vocês esperam permanecer lagarta e adotar o comportamento da lagarta e tornar-se borboleta.
Isso não pode funcionar assim.

São dois mundos separados, inteiramente.

Então, obviamente, querendo a todo custo manter a pequena personalidade que recebeu a Luz, que escuta,
que medita, que vive coisas, você não chegará ao Estado de Ser.

Os princípios do abandono à Luz são exatamente a mesma coisa.
Não é a personalidade que se transcende.

É preciso ser capaz de acolher o novo, o desconhecido, e isso passa pelo abandono, isso passa pelo soltar,
isso passa por todos os conceitos que foram desenvolvidos e, em particular, nos ensinamentos do Vedanta,

por exemplo, ou dos Upanishads.

Mas, atenção, porque aí também há perigo.
Muitos ocidentais, por exemplo, imaginam que estando na negação da personalidade, descrevendo como

exteriores a si mesmos, eles pensam estar desembaraçados da personalidade.
Esse é também um ‘jogo dual’.

Isso nada tem a ver com a Unidade.

Lembre-se de que a Unidade é Alegria antes de qualquer coisa, e de que esta Alegria é totalmente
independente das suas circunstâncias afetivas, das suas feridas e do quer que seja mais.

A Alegria se basta a si mesma.

Há um mecanismo, nesse nível, que está bem além da compreensão e onde alguns de vocês, nesse
momento, têm a impressão de girar em círculo.

Eles alcançaram estados Vibratórios e não chegam, de algum modo, a finalizar.
Por que não finalizam?

Simplesmente porque vocês não têm ainda a totalidade das Vibrações necessárias para finalizar, para a maioria
de vocês.

Aqueles que tiveram a oportunidade de viver o Estado de Ser, de viajar no Sol e nas Dimensões, não têm mais
este problema.

O seu problema é permanecer nesta dualidade, ainda.

As pessoas de antigamente, quando viviam o Despertar da Kundalini, tinham pilhas de descrições onde o
Fogo invadia tudo, havia a perda total de marcadores.

Ora, hoje, vocês estão abertos à Vibração da Luz, o que favoreceu a dilatação da bainha do canal mediano que
permitirá, quando a hora chegar, viver o Fogo da Terra.

É por isso que insistimos no Fogo do Coração e que insistimos na Vibração do Coração, porque, em última
análise, qual é a diferença entre os seres que não estão interessados em nada de espiritual e que vivem nesta

matriz com deleite?
É que o Fogo, quando chegar (ele vai chegar para todos e não para alguns), aqueles que forem confrontados

com esse Fogo e que não tiverem feito o trabalho de abertura dos chacras, de abertura do Sushumna, vão,
literalmente, explodir, pelas emoções, pelo mental, pelo terror, como eu denominei isso.

Então, aqueles que forem capazes de se estabelecer na Unidade ou dela se aproximar, irão viver isso com
uma grande Alegria.

Mas são as mesmas Energias que o conjunto da humanidade irá viver, estritamente as mesmas.

***

Questão: como difundir a Vibração do Coração no conjunto do corpo, ou mesmo além?



Deixe se estabelecer, em você, a Vibração, o resto virá.
Eu concebo que, para muitos de vocês, isso esquenta ainda mais a cabeça, porque vocês percebem bem as

Vibrações, para a maioria, mas lhes falta, obviamente, o essencial, o Samadhi.

Lembrem-se também do que eu disse.
Independentemente do que vocês vivem neste espaço, cada vez mais, o ser humano verá esclarecer o que ele

não queria ver esclarecer, em si como no nível de tudo o que foi escondido, nas atuações dos seus
governantes, nas manipulações do dinheiro, nas manipulações do mundo, da alimentação, tudo o que é falso

será elucidado, em vocês como no exterior de vocês.
É isso que vocês vivem agora e é isso que irá provocar as forças de atrito enormes e as emoções enormes

no nível da humanidade, que não poderão mais se dispersar na esfera astral e que, portanto, irão se impactar
diretamente nos corpos.

***

Questão: após ter o Triângulo Sagrado muito ativado, eu o sinto muito menos. É normal?

Completamente.
Houve uma preparação que correspondeu ao período em que o Arcanjo Miguel drenou, de certa forma, o Fogo

Micaélico e o Fogo do Sol no nível do Éter e da Terra.

Agora, vocês estão em outras etapas que Miguel anunciou, é a Unificação da Consciência.
E aí, isso não passa necessariamente pelo Despertar da Kundalini.

Então, mesmo para os que viveram o Triângulo Sagrado, é preferível que nesse momento, ele esteja em
repouso, senão vocês não teriam mais qualquer razão para permanecer nesta Dimensão.

É o que irá ocorrer, aliás, no final.
Do mesmo modo que alguns de vocês sentiram, desde já vários meses, o que é chamado, eu creio, por vocês,

de 12º corpo, no nível do nariz, com Vibrações nas asas do nariz.
O 12º corpo é o quê?

É a reunião ou a conexão que se estabelece entre a dualidade dissociada e a Unidade.
É a conexão das Dimensões Unificadas com as dimensões falsificadas.

Alguns de vocês também sentiram, de maneira transitória, a ativação da 11ª lâmpada, ou o 11º chacra, com
Vibrações nos lábios, mas, isso também, foi transitório, porque o dia em que isso se tornar permanente, aí,

será necessário esperar coisas definitivas.

***

Questão: o abandono à Luz pode nos levar a duvidar?

Certamente não, é bem o contrário.
Assim que vocês estiverem abandonados à Luz, não pode mais existir qualquer dúvida sobre a realidade e

a Verdade do que vocês vivem.
A dúvida existe antes.

É o que participa do não abandono à Luz.

***

Questão: qual é o objetivo do abandono à Luz?
Desaparecer desta Ilusão e se reencontrar na sua Liberdade.

***

Questão: abandonar-se à Luz se basta por si, não é mais necessário ter objetivo?

Qual objetivo você quer ter? 
É a sua liberação, não? 

Não é um bem-estar qualquer na sua pequena vida pessoal.



***

Questão: se o objetivo é o Estado de Ser, por que passar pela matéria?

É bem a questão que se coloca também, e é bem a questão que se colocaria a Fonte, porque o Estado de
Ser, vocês o conheciam antes de estarem na matéria.

É por isso que a matéria não deve mais existir na dualidade ou na terceira Dimensão dissociada.
Estamos totalmente de acordo.

Mas, se vocês colocarem fim nos seus dias, por exemplo, vocês reforçam a matriz.
O único modo de sair, é o Fogo e a Luz.

É exatamente ao que os grandes Seres que nos têm ajudado (os Arcanjos e os Seres de outras Dimensões
mais elevadas que as nossas), chegaram, ao final de 52.000 anos, e foram necessários, eu os lembro, mais

de 300.000 anos.

Isso não é nada mudar o conjunto das forças físicas que governam um universo.

***

Questão: como superar mais depressa o que sobe novamente à consciência?

Isso foi iluminado.
Portanto, assim que iluminado, isso lhe sobe de novo no meio da cara e lhe explode na consciência.

É muito melhor agora, muito melhor agora do que em um mês, ou do que em dois meses.

Lembre-se de que a Luz ilumina.
O que não é uma palavra em vão.

É a Verdade do que vocês vivem.

As primeiras descobertas, para alguns de vocês, com a Luz através das Vibrações, fizeram-nos aproximar-se
da Alegria, mas é preciso mesmo assim eliminar totalmente as zonas de Sombra, não combatendo,

mas aceitando vê-las iluminadas.
Quanto mais vocês aceitarem que a Luz possa iluminar, mais você irão se abandonar à Luz, mais as zonas

de Sombra serão dissolvidas.

É o que Miguel denominou, para esse mundo, a dissolução.

Mas já é muito bom aceitar se ver tal como se é.

Quando você diz ‘tomar Consciência’, é exatamente assim.
São, lembrem-se, os tempos reduzidos.

São os momentos em que é preciso ir muito rápido, sem urgência, mas na Paz do Coração, mas é preciso
aceitar ver o que é para ver.

É preciso aceitar resolver o que é para resolver e, se quiser, é como a pessoa para quem se ensina que ela
tem apenas mais alguns meses.

O que ela faz?
Ela resolve os seus negócios no nível material.

Vocês têm a mesma coisa que fazer no nível da sua Consciência.
E sem exceção.

E quanto mais vocês viverem o Samadhi, mais vocês irão viver os estados de Estado de Ser, mais essas
pequenas falhas que, antes, vocês arranjavam bem, vão lhes parecer intoleráveis, mas é normal, não há que se

indispor, nem que se culpar, há que trabalhar.

Trabalhar não quer dizer combater, mas quer dizer simplesmente aceitar ainda mais o trabalho da Luz em si.

***



Questão: a constituição da ponte do Antakarana consiste em conectar a nossa Luz Interior com a
Luz que vem da Fonte?

Conectar-se consigo mesmo.
O problema é que, caro amigo, quando você emprega a palavra Luz Interior, isso me dá um pouco de medo.
Porque muitos de vocês se apercebem de que na meditação, vocês veem uma Luz, qualquer que seja a sua

cor.
A Luz Interior não é a Luz do Estado de Ser.

Assim como dissemos, a Luz física ou a Luz das suas meditações não é a Luz da Vibração, não tem de forma
alguma as mesmas características.

É por isso que muitos seres humanos enganam-se a si mesmos com a ‘noção de Luz’ e é por isso que
escolhemos Luz da Vibração ou Luz do Estado de Ser.

É por isso que tentamos colocar novas palavras vibrantes, ao invés de coisas existentes.

***

Questão: devemos considerar que a Luz da Vibração nos chega exclusivamente do exterior e nos
engloba?

É uma Dimensão nova que se revela a vocês: a lagarta torna-se borboleta, mas é também a borboleta que
está aí.

Recorremos a noções temporais que os superam, em que a borboleta vem dizer à lagarta que é tempo de
morrer.

É a consciência limitada na qual vocês estão desde, para alguns, 300.000 anos, que desaparece.
O Estado de Ser estava no Sol.

Portanto, existe uma relação, uma Vibração que lhes permitiu e que foi engendrada, eu diria, ou seja,
imaginada, concebida e realizada pelas Forças da Luz Intergaláctica para evitar que a conexão se perdesse de

maneira definitiva, para que o Espírito não fosse destruído, porque vocês estavam prisioneiros.

Então, o que acontece, é o ‘duplo movimento’.
Um movimento onde a lagarta aceita a borboleta e onde a lagarta se torna borboleta na sua Dimensão, mas,

nas Dimensões Unificadas, a borboleta vem dizer à lagarta que ela não existe.

***

Questão: isso significa que a borboleta sempre esteve aí?

Mas obviamente que ela sempre esteve aí.
Ela está no Sol desde que vocês estão aqui, mas não estava livre.

Enquanto vocês participarem da Ilusão (como dizem os orientais: a Maya), é uma coisa dizer: “esse mundo é
Ilusão”, e outra vivê-lo, não é?

É exatamente o mesmo princípio vivido na Consciência, não no mental.

***

Questão: se alcançarmos esses estados de Estado de Ser, nós nos extraímos automaticamente da
matriz?

Por enquanto, isso permanece, para aqueles que não viveram o Estado de Ser, apenas palavras, dado que é a
sua única realidade, mas, quando vocês alcançam o Estado de Ser, vocês apreendem inteiramente o que é a
Maya, ou seja, a Ilusão, mas vocês a apreendem na sua carne, na sua vivência, na sua Consciência e não na
cabeça e, é normal que, enquanto vocês participam da matriz de uma maneira ou de outra, vocês têm ainda

zonas de Sombra, ainda feridas, ainda apegos, uma vez que é o próprio ‘princípio da matriz’.

***



Questão: basta alcançar uma vez este estado para bascular definitivamente?

Não, senão, vocês não estariam mais aí.
Mas você já compreende e apreende os prós e os contras.

Você faz a separação do que é você e do que não é você, ou seja, que em nenhum momento você poderá
dizer que tem tal problema, porque você não é esse problema.

***

Questão: a aceitação das nossas falhas, das nossas zonas de Sombra...

Eu jamais disse para aceitá-las, eu disse para olhá-las de frente e iluminá-las, o que não é a mesma coisa.

Quando você aceita suas falhas, significa que você sabe que tem falhas, mas, no entanto, elas desaparecem?
Por outro lado, aceitar iluminá-las e aceitar que a Luz da Vibração as coloque na Luz e as dissolva, é mesmo

outra coisa.

Vocês devem, agora, sair do ‘princípio linear’ com relação a todas as feridas.

Dizer-se que o que você viveu há 10 anos, há 20 anos, que está extremamente presente, não pode
desaparecer de um dia para outro, é uma Crença.

O mesmo para toda doença.

***

Questão: a Consciência total apenas pode ser encontrada no nível do Supramental?

É a única a ser total, efetivamente.
Certamente não a consciência limitada do ser humano.

E, se as minhas lembranças forem boas (porque eu adorava, na minha vida, o que dizia Jiddu (Krishnamurti)),
Jiddu dizia frequentemente a qualquer um que o interrogava (e isso acontecia o tempo todo): eu poderia lhes

falar durante horas sobre o que há do outro lado, mas, se vocês mesmos não forem ao outro lado, para que
isso serve?

Não é preciso que isso permaneça um sonho, não é preciso que isso permaneça algo inacessível.
É uma viagem que vocês têm que fazer, vocês mesmos.

Nós, nós favorecemos a eclosão e a possibilidade dessa viagem.
Nós tivemos êxito.

Nós fizemos desaparecer tudo o que eram obstáculos formais para o seu retorno na Unidade e na Estado
de Ser.

Mas é o princípio também, eu já disse, do pássaro que sempre viveu na sua gaiola: o seu mundo é a gaiola.
Abrem-lhe a porta, mas o pássaro vai recusar sair, porque, fora, ele nada conhece e mesmo que saia, ele volta

a entrar.
É o mesmo princípio para vocês.

***

Questão: este é o problema dos clarividentes para fazerem uma projeção através dos seus filtros?

Completamente.
Hoje, é solicitado para acolher o que vocês veem, mas não para interpretar o que quer que seja.

O que vocês veem é portador de uma Energia.
Ela não é destinada a fazer impulsionar o mental ou as decisões.

A única decisão, ela vem do Coração e, para advertir, mentalmente, para ir para a sua liberação, para iluminar
o que é, para vocês, um freio para a sua liberação, agora nesse plano.



Olhem, muitos seres humanos que, desde 2.000 anos, lhes falaram desta época.
Ah sim, vocês sabem disso e, então, o que isso muda?

Não muita coisa.

***

Questão: você afirmou que seremos levados para onde nossa Vibração nos levar... 

Sim, não a Vibração de hoje, aquela que vocês terão sido capazes de estabelecer quando chegar a hora.

Portanto, necessariamente, isso consiste em deixar a Vibração aumentar.
Cada caso é diferente.

Vocês não podem generalizar.

Um ser que lhes parece a mil milhas da Luz, irá descobrir a Luz e outro, que lhes parece próximo da Luz, irá se
afastar da Luz.

Se você quiser adaptar os mecanismos mentais para a visão desses jovens, isso não acontece assim.

Lembrem-se de que antes do ‘planeta grelha’ há a tribulação e vocês estão na tribulação e vocês não sabem
como vai reagir cada ser humano diante dos acontecimentos que vêm a vocês.

Há os que se creem preparados, interior como exteriormente, mas há os que se sentem na indiferença e os
que não duvidam um segundo do que está chegando.

Eles estarão talvez mais prontos do que aqueles que se prepararam.
Vocês não podem saber por alguém mais senão por vocês.

***

Questão: como fazer com esses jovens que não têm conhecimento do que acontece? Convém
deixar ou lhes dar a informação? 

Então, o único modo de ajudar é subir você mesmo na Vibração.
Não há outros.

Sem isso, você irá desempenhar o papel daquele que quer ser o salvador.

Ser você mesmo, é tudo o que lhe é pedido.
Amar e servir na Vibração.

Todo o resto é apenas Ilusão e inutilidade.

São João disse no Apocalipse: um será tomado, o outro será deixado.
E você nada pode ali.

Você não é responsável pelo outro.
Você não conhece o destino dele.

Você não conhece o seu caminho, mesmo em meio ao Estado de Ser, em meio às Dimensões Unificadas ou
dissociadas.

Seria muito presunçoso querer decidir ou informar alguém que recuse inteiramente esses dados.
Vocês irão ainda violar o livre arbítrio desta pessoa e irão até impedi-la de aceder à Liberdade, querendo

fazer o bem.

Mas o ser humano é, geralmente, especialista nisso.

Lembre-se: os conselheiros jamais são os pagantes.
O único modo, o mais de acordo e autêntico com a Luz, é ser Luz e isso é tudo.

***



Questão: fazer ressoar em Consciência o nosso DNA com a Luz Vibral participa da subida
Vibratória?

A Vibração deve gerar a Vibração, nada mais.
Querer focalizar, é possível nesses processos, por exemplo, que lhes deu Um Amigo sobre curas específicas,

mas, retenham que a Luz é a própria cura.

Então, por que querer complicar as coisas com tal chacra ou com o DNA ou com as células ou com outra
coisa?

Tudo isso está superado.
Vão para o mais simples.

Lembrem-se de que a Luz é simples, muito simples.

***

Questão: se se trata simplesmente de chamar esta Luz, é sempre necessário utilizar os cristais?
Não, não é questão de chamar a Luz.

É questão de ser a Luz, não é de modo algum a mesma coisa, ainda uma vez.

Agora, são muletas, mas cabe a você saber se você é capaz de dispensar as muletas.
Tudo é muleta, mesmo o que lhes deu o Mestre Ram, mesmo o Yoga Celeste é muleta, mas, se você ali

chegar sem muleta, tanto melhor.

***

Questão: o processo é o mesmo em todos os planos, em todos os universos?

De forma alguma.
Há linhagens, denominadas ‘não evolutivas’, que estão estabelecidas em meio a uma Dimensão e que ali

permanecem, mas elas estão sempre na Fonte.
Os Arcanjos, por exemplo, estão estabelecidos na 18ª Dimensão, nos limites do antropomorfismo.

Mas eles podem mudar de forma e de Vibração, de cor, para chegar até a 5ª Dimensão.

Por definição, um Arcanjo está sempre na 18ª Dimensão, eu diria, desde a eternidade.
E não é preciso conceber isso de modo linear e como vocês passam de uma Dimensão a outra.

Isso não acontece perfeitamente assim, mas vocês não têm os meios de, até mesmo, conceituá-lo na sua
cabeça.

***

Questão: você disse que convinha viver as visões ao invés de interpretá-las. O que é das sincronias
ou dos sonhos, com relação aos riscos de projeção?

Os sonhos podem vir de diferentes universos.
Então, não há resposta única.

Depende do tipo de sonho: sonho profético, sonho anunciador, sonho ligado a preocupações ou projeções,
sonho emocional etc. etc..

Tudo depende da origem do sonho.

E agora, eu creio que a segunda parte da questão era em relação às sincronias.
Quando uma sincronia ocorre, o que o mental quer apreender?

Não há nada a apreender, já que a sincronia é vivida.

***



Questão: a sincronia pode ser fonte de um significado?

A sincronia é significado.
Então, querer buscar um significado do significado é agitação intelectual.

Eu não compreendo esta propensão a querer, a todo custo, interpretar.
Isso é válido na dualidade, porque vocês têm necessidade de se referir a símbolos, vocês têm necessidade
de se referir a colocações na Luz, mas, quando vocês vivem algumas sincronias, alguns encontros, por que ir

buscar se é Cármico, se é alguém que vocês já encontraram?
Vivam o que têm que viver, sobretudo nesses tempos que estão chegando agora.

Vocês devem, verdadeiramente, se colocar a questão: quem questiona?
Quem é que coloca a questão em vocês?

O significado é o que vocês vivem e não a interpretação.
A Vida é sinais.

***

Questão: como vamos ser acompanhados e ensinados sobre o funcionamento do corpo de Estado
de Ser? 

Eu falei que há efetivamente muitas coisas a viver e a implementar, mesmo em meio a esta dualidade, com
relação ao Estado de Ser, uma vez que ele esteja instalado.

Efetivamente.

Mas eu não compreendo a ligação com ser acompanhado.
Isso quer dizer que você imagina que há um Anjo guardião que vai tomá-lo pela mão?

Apenas você pode fazê-lo, ninguém mais.
É tudo o que tentamos dizer, repetir e repetir novamente, uns e outros: apenas você pode fazer esse caminho.

Para isso, você sabe, você deve superar certo número de coisas.
Você deve superar o emocional, o mental, os apegos, o afeto, os medos, mas é você que faz isso e ninguém

mais.
Se você esperar ter um salvador ou uma ajuda de acompanhamento específico e adaptado às suas

necessidades, não é de forma alguma assim que isso acontece, na grande maioria dos casos e na imensa
maioria dos casos.

Você está, você mesmo, frente a você mesmo.
Os contatos com o Anjo guardião foram etapas preliminares que alguns de vocês viveram.

Certamente, era para encorajá-los na Vibração.
Mas há apenas você que pode gerar a Vibração.

Há muletas, mas as muletas são da sua Dimensão.
Especialmente, quando vocês chamam um Arcanjo (pelo Coração, não pelas palavras), ele vai ajudá-los.

Maria disse que você podia chamá-la, mas chamar Maria não é fazer ladainhas de palavras.
É subir na Vibração no Coração e, em seguida, colocar, no Coração, este pedido que não é um pedido em

palavras.
Mas, assim que você tiverem alcançado o Estado de Ser, naquele momento, sim, nós iremos nos infiltrar e

vocês irão partir.

***

Questão: como poderá haver natureza na 3D Unificada se o planeta for grelhado?

Mas quem disse que seria neste lugar?
Este lugar não existirá mais, simplesmente.

E, portanto, o seu corpo não existirá mais, tampouco.

Mas não é preciso se transtornar por isso, porque, por enquanto, isso lhe parece tão, como dizer... distante.



Vou tomar uma analogia, independentemente da lagarta e da borboleta.
É como se você visse uma espécie de nevoeiro, bom, efetivamente, um pouco quente.

E, de um golpe, esse nevoeiro o atinge, esse Fogo o atinge e você vai se aperceber do quê?
De que, instantaneamente ou muito rapidamente, a estrutura física desaparece, mas que, você continua aí.

É tão simples assim.

Você não deve esquecer que o ser humano tem sempre a tendência a crer que jamais vai morrer.
Mas aí, não é uma morte, é uma Ressurreição.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Fogo, todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=651

24 de Junho de 2010
(Publicado em 22 de Julho de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=651


E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e, se bem o quiserem, vamos começar a trocar com
relação às suas questões.

***

Questão: quais eram as três fortes e rápidas Vibrações que senti no corpo, dando a impressão de
“descolar” durante alguns segundos?

Isso tem todas as características da energia do Supramental mas, lembre-se também de que vocês são, em
diferentes momentos, de acordo com o que são, de acordo com o que fazem, irradiados literalmente com
as radiações da Fonte, que são radiações ionizantes, que dão como se houvesse milhares de pequenas

agulhas que lhes tocam a pele.
Esta é também uma das características da elevação para o Supramental.

***

Questão: eu sinto as Coroas, tenho sensações Vibratórias no corpo, mas não chego, ou raramente, a
atingir a Alegria. O que fazer?

Cortar a cabeça.
Há pessoas que vivem Vibrações muito intensas, mas que estão numa vigilância mental muito aguçada, devido

ao seu cérebro, devido à sua inteligência (que vocês chamam de QI) e, portanto, essas pessoas tiveram o
hábito, nas vidas passadas, de passar pelo que era chamado de via seca, ou seja, a via do

intelecto, permanecendo, não resistências, mas mecanismos de funcionamento.

Portanto, é preciso fazer calar todos os sinais que vêm do intelecto e isso é realizado muito simplesmente,
porque, e é o que vocês vão realizar eu creio nos próximos dias, é a passagem da Vibração, inteiramente, na

respiração, no Fogo do Coração e na Consciência.
E isso corresponde também (para alguns, não é para todos) ao que havia chamado Anael, de abandono não

total à Luz.

É preciso esperar o momento, para essas pessoas (ainda uma vez, não é regra geral), quando a Vibração, as
Vibrações tornam-se tão invasivas que o mental é afogado pela Vibração, literalmente.

***

Questão: e o que significa quando se sente feliz, mas não se sente Vibração?

Então, cara amiga, eu vou colocar uma questão: ao que você chama de ser feliz?
***

O.M. AÏVANHOV – 25 de junho de 2010
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Questão: de estar leve, fluida, na fluidez.

Isso corresponde ao fato de que você acedeu, pela Coroa Radiante da cabeça e algumas novas lâmpadas,
a este estado, mas que este estado não se instalou no Coração porque, no nível do seu chacra do Coração,

não há lugar para a Luz.
***

Questão: como dar lugar para a Luz?

Tornando-o vazio.
Digamos que é preciso mudar algumas coisas que estão lá desde muito tempo.

***

Questão: eu não sinto vibrações, mas como que pulsações.

São Vibrações.
Bem, agora, o que o impede de dirigir essas Vibrações ao Coração?

Bem, é preciso esvaziar o Coração.
Mudando.

É preciso retirar as caixas.
As caixas que são, para você, as crenças, a educação, os condicionamentos, que fazem dizer que, como todas
as pessoas, o importante do Amor, são os filhos, o importante do Amor, é a família, o importante do Amor, é a

relação com o outro, mas,aí dentro, você esquece de uma coisa, é a relação com Si.
A Vibração do Coração é o acesso à Alegria.

A Alegria da cabeça não é a Alegria do Coração.
A Alegria do Coração é Vibração e Consciência.

Isso quer dizer que se a Alegria for sentida (e que é a característica já dos chacras superiores) e se esta
Alegria não se estabelecer no Coração, isso quer dizer que não há lugar no Coração para que a energia

chegue naquele nível.

Há seres para quem é mais fácil abrir o chacra do Coração, e menos o chacra da cabeça etc., etc., mas isso
quer dizer, antes de tudo, que é preciso limpar, esvaziar as caixas, ou seja, retirar tudo o que atravanca, tudo o

que está ligado às memórias e aos apegos.

Isso não quer dizer abandonar todos os parentes.
Isso quer dizer se considerar e viver como livre de qualquer apego.

Os apegos impedem a Alegria, quaisquer que sejam, como as crenças, como os medos.
É por isso, aliás, que a maior parte dos místicos sempre viveu sozinho e quase nunca, nunca, teve

descendência, porque havia uma responsabilidade com relação a isso.
Era, ou a geração que vocês chamariam de horizontal, ou a geração vertical, e as duas não podiam se casar.

Atenção, isso não quer dizer que não podia haver relação entre um homem e uma mulher, eu não falo disso.

Eu falo dos engajamentos na Vida material.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes.
Há possibilidade, para todos, de aceder a isso, mas é necessário assim mesmo mudar o que permanece.

E eu não sei quem disse isso, Cristo disse a algumas pessoas que o “crucificaram”:ele quer todo o lugar. 
Não o Cristo, como pessoa, certamente, mas o Fogo do Amor.

O Filho Ardente do Sol tem apenas uma tensão, é o Sol, ou seja, Cristo, Cristo Miguel.
Não podem existir duas tensões no nível do Coração.

Ou é uma tensão vertical, ou é uma tensão horizontal, mas, enquanto houver apegos, quaisquer que sejam,
vocês não podem se estabelecer, livremente, entende-se, em meio ao Coração.

Então, há seres que são predispostos e que vão viver esta Alegria, esta Vibração, mantendo certa forma de
apego, mas não são os apegos como aqueles que estão realmente apegados.



Vão dizer, são polos de interesse.
Não há dependência Vibratória: tudo está aí.

Enquanto a busca não se tornar o sentido da sua Vida, vocês não podem viver isso.
É o princípio do macaco: vocês não podem ver algo novo se não soltaram o antigo.

O que não quer dizer que o antigo vai desaparecer e ser eliminado da sua Vida, mas é realmente toda
uma atitude mental ligada à posse.

Enquanto você disser: meus filhos, meus isso, meus aquilo, você não poderá atingir o que procura.
Isso associa o sentido da posse.

O que você possui ou o que você crê possuir, possui você, de fato.
***

Questão: se nos abandonamos à Luz, é ela que se encarrega da mudança?

E isso volta exatamente ao mesmo que eu já disse antes, me parece.
Abandonar-se à Luz é também aceitar que as caixas mudem.

Se a sua Consciência não estiver pronta para aceitar isso, você crê que a Inteligência e a liberdade da Luz irá
fazê-lo?

A Inteligência da Luz age na condição de aceitar, e se ela não agir, quer dizer o quê?
Que a Luz não age?

Não, quer dizer simplesmente que isso não foi aceito.

É o mesmo princípio, se quiser, das pessoas que dizem: “quero isso, quero aquilo”, “meu Coração quer isso,
meu Coração quer aquilo” e, no entanto, isso não acontece.

É preciso ser lógico.
A Consciência segue a Vibração.
A Vibração segue a Consciência.

Se não houver concordância, isso quer dizer o quê?
Que você tem circuitos que não são funcionais?

De forma alguma.

Isso quer dizer que não há adequação total entre o que você exprime e o que você vive, entre o que você
deseja, por vezes ardentemente, e o que você não quer soltar.

É preciso ‘tomar Consciência’ de que, mesmo entre os seres que seguem um caminho e que estão
despertos, muitos têm tendência a não querer soltar o antigo.

É a estrita Verdade.

Porque, se não, com a Luz que desce sobre a Terra agora, desde uma geração, deveria haver três quarto da
Humanidade despertos.

Você pensa que é assim?
Quando é dito, nos textos orientais, que a personalidade deve morrer, isso não quer dizer que é preciso

oprimir, comprimir a personalidade.
Mas ela deve aceitar se apagar diante da Luz.

Vocês não podem ter outra coisa enquanto a sua consciência tiver outra coisa.
É isso que é muito difícil de explicar com palavras e mesmo fazer entender a alguém.

É a mesma frase que eu disse ontem, que pronunciou Jiddu (Krishnamurti) na sua vida.

O ser humano tem a capacidade para se exprimir, em meio aos seres (eu falo na busca espiritual, ou no
caminho espiritual, como vocês dizem) para querer avançar para a Luz, ainda arrastando, com ele, as suas

bagagens.

A Luz os quer nus.Ela apenas pode penetrar se vocês estiverem nus.
É isso o abandono à Luz.



Não é necessariamente deixar Pai, Mãe, e ir viver numa caverna.
É, como dizer..., uma atitude da Consciência e uma atitude da mente.

Enquanto a sua Consciência não estiver totalmente preenchida desta ‘sede do absoluto’, vocês não podem
viver o ‘absoluto’.

O ser humano sempre teve tendência (e eu não falo para vocês, mas de uma maneira geral), a Humanidade, se
preferirem, sempre esperou algo do exterior, com as religiões, com algo que virá sempre do exterior, sempre,

mas jamais do Interior.

O comportamento, ou a vontade da Luz não basta.

As palavras são extremamente precisas: abandono à Luz.

Isso quer dizer o que isso quer dizer.

São as palavras de Cristo sobre a cruz.

E quanto mais vocês avançarem no período que está aberto desde alguns dias, mais essas próprias
resistências que estão em vocês vão lhes aparecer claramente.

Até agora, isso podia, como vocês dizem, ser colocado embaixo do tapete, ser colocado de lado, mas agora, a
Luz levanta o tapete e lhes mostra a poeira e lhes diz: “então, se faz a limpeza ou se deixa assim?”.

Mas não se pode mais devolver o tapete.
E isso irá se tornar cada vez mais intenso e será vivido com cada vez mais acuidade, ou violência, sobretudo

para aqueles que estão na busca espiritual e que começaram a viver alguns processos de abertura.

A grosso modo, como disse há um mês, vocês não podem permanecer com as nádegas entre duas
cadeiras: vocês vivem a Luz, ou vocês permanecem tal como estão.

Lembrem-se de que a iniciação que vem, mesmo se for a sua maneira de agir pessoal, a um dado momento,
tornar-se-á a iniciação coletiva do conjunto do planeta e dos seus habitantes.

E, naquele momento, vocês não terão qualquer lugar onde se esconder.
Vocês não podem ser, acreditando ser.

O engajamento que lhes será solicitado será cada vez mais total.
Não haverá mais meias-medidas, é impossível.

O que vem é o Fogo.
O que vem os transcende ou não os transcende.

É preciso estar pronto, quando chegar a hora, para acender a totalidade do Fogo do Coração e para
transferir a totalidade da consciência nesse Fogo do Coração, que irá lhes permitir reencontrar-se

instantaneamente no seu veículo de eternidade.

Eu poderia também dizer que, até agora, até este período que acaba de se abrir, era “fácil”.
A descoberta da Luz, a descoberta das Vibrações, a descoberta dos novos potenciais, era entusiasmante, não
é?, para muitos de vocês, aqui como em outros lugares, mas o engajamento que lhes é solicitado, agora, não

é mais de forma alguma do mesmo domínio.

Vocês estão prontos para morrer para a Luz?
Esta questão não é uma questão filosófica.

Ela é exatamente a única questão que é preciso colocar.

A um dado momento, pelas Vibrações de energia que lhes transmitimos, acopladas à sua maneira de agir
Interior, vocês irão passar do finito, como disse Um Amigo, ao infinito.

Mas, apressem-se.
***

Questão: a sua questão volta a perguntar se estamos prontos a soltar todas as nossas resistências?

É a mesma coisa, sim, certamente.
***



Questão: sinto-me depressivo, em relação à infância, mas não compreendo.

Lembre-se de que a Luz ilumina as zonas de Sombra e isso será assim, cada vez mais.
Não é questão de ir às zonas de Sombra para ver a cena, o acontecimento, as emoções.

Simplesmente é iluminando.

Uma vez iluminado, o que resta a fazer?
Queimar, e isso é tudo.

Portanto, há que se abandonar, ainda mais, ao que faz a Luz.

Lembre-se do que eu disse exatamente antes, um pouco antes.
Até agora, era agradável viver as energias, mas há um dado momento, no qual vocês entraram sobre a Terra,

em que o Fogo ilumina, em que o Amor ilumina, em que a Luz da Vibração ilumina.

Então, obviamente, quando isso ilumina, isso pode fazer quebrar, porque se acreditava ter superado certas
coisas.

Acredita-se ter integrado certas coisas, mas não é "negativo" ou não é uma regressão.
Bem ao contrário, é uma eliminação.

Então, é preciso confiar isso ao Fogo.
***

Questão: por que, fora das intervenções de Um Amigo, por exemplo, não poderia ali haver
permanentemente tal potência energética para acelerar as coisas?

Mas, caro amigo, você a tem, mas não tem ainda a Consciência.
E lembre-se também de que nós dissemos que, progressivamente e à medida das semanas, a Luz irá

descer, cada vez com mais potência e, eu diria até mesmo, violentamente.

É por isso que é preciso ‘arrumar a casa’.

Mas não há qualquer razão para que você não possa viver a mesma potência e a mesma intensidade de Luz da
Vibração como na presença de Um Amigo.

Há um complemento de resposta que eu posso dar.
É que Um Amigo, eu, ou um Arcanjo, ou Maria, nós estamos integralmente nesta Dimensão.

Vocês não estão integralmente, por enquanto.

Nós aproximamos de vocês a nossa Dimensão de Vibração e isso é perceptível desde vários meses, mas isso
não é nada, ainda, com relação ao que está chegando.

Nós, os “Arcanjos”, o Conclave, nós, os 24 Anciões, as Doze Estrelas, a Confederação, nós ‘dosamos a
torneira’.

Se abríssemos toda a torneira, agora, não restaria mais mundo sobre o planeta.
Portanto, há um processo de aprendizado Vibratório, também, nesse nível.

***

Questão: disseram para nos estabelecermos na Vibração do Supramental, do Estado de Ser, mas
não podemos ali permanecer. Não é um pouco contraditório?

De forma alguma.
É um fenômeno de aprendizado.
É o princípio da rã que aquece.
É exatamente a mesma coisa.

Há uma ‘aclimatação’ que acontece.
Eu digo simplesmente que, atenção, não à personalidade, mas às resistências que existem na personalidade.



A personalidade deve morrer em seus componentes de apegos, em seus componentes de excesso mental,
afetivo, emocional, mas o que vocês vivem, atualmente, desde o final dos Casamentos Celestes, é

sobretudo a aproximação do corpo do Estado de Ser ou a Vibração do Estado de Ser, da Vibração da
personalidade.

Alguns seres alcançaram, durante o verão (inverno, no hemisfério Sul), viajaram no Estado de Ser, mas esta
proporção é muito tênue em relação ao conjunto da Humanidade.

É preciso que haja cada vez mais seres humanos despertos para realizar, nas melhores condições, esta
transformação.

Mas lembre-se de que temos necessidade de vocês aqui, para os outros.
Não esqueça que a Luz, também, é ‘Serviço’.

***

Questão: aqueles que se despertam seriam como o fermento, na massa de pão, para fazer levantar a
massa da Humanidade para a Luz?

Poder-se-ia dizer assim, mas prefiro a imagem do catalisador.
O catalisador é aquele que está presente, que não age, mas cuja Presença basta para o que deve se

realizar.
Não é de forma alguma a mesma coisa que o fermento.

E, efetivamente, a palavra catalisador corresponde e, como Miguel os chamou de Ancoradores de Luz e de
Semeadores da Luz, é verdadeiramente isso.

Lembrem-se de que, quando não há mais resistências em vocês, a Luz sai naturalmente e, naquele
momento, vocês se tornam realmente o que Miguel disse, mas vocês não agem, porque querer agir, querer

colocar Luz em algum lugar, é ainda um vestígio do ego.

É-lhes solicitado para ser Luz.
Não é de forma alguma a mesma coisa dizer: “eu coloco a luz em tal lugar”.

Isso, geralmente, é o ego que diz.

Portanto, não é um papel de fermento, nem de levedura, aliás.
É um papel de catalisador.

O melhor catalisador é aquele que deixa acontecer o que deve sê-lo.
É o elemento cuja Presença é indispensável, mas que não age por si.

Ser, é a mais pura das ações, porque ela é não ação.
Ela é Presença e é esta Presença que age.

Não é de forma alguma similar.
O verdadeiro serviço é esse.

***

Questão: tenho por vezes reações de náuseas, vontade de fugir, medos ou desconfortos.

Ah, caro amigo.
Esperar a Luz e crer na Luz é um ideal de muitos seres humanos.

Mas, fundamental e Vibratoriamente, é completamente lógico que a Luz cause medo, porque a Luz é um Fogo,
porque esse Fogo destrói tudo o que não é da Luz em vocês e, se você não estiver aterrorizado, a um dado

momento, pela Luz, significa que você crê na Luz, mas você não a vive.

Quando a Luz se aproxima, é realmente a morte e a sua consciência limitada o faz viver a pequena morte.
Então, se colocar na Vibração do Coração, no Fogo do Coração e na Alegria do Coração, permite aproximar-se

desse momento com uma serenidade evidente, mas todos vocês irão viver esse momento.

Vocês vivem a morte e, como toda passagem, qualquer que seja, iniciática ou passagem real pela morte,
vocês passam sempre pelas etapas e eu creio que isso já lhes foi desenvolvido e muito longamente.

E é por isso que eu insisti também no fato de se colocarem bem depressa na Alegria e não no medo que irá
se tornar terror.



A Luz é Alegria, definitivamente, estabelecendo-os em meio ao Samadhi.

Mas, chegar ao primeiro Samadhi, pode ser terrível, porque é a morte que é vivenciada.
O Coração para, a respiração para, o cérebro para.

A Luz preenche tudo.
Há apenas a Luz, e a personalidade morta, mesmo renascendo depois, transformada, certamente, se não

vocês não estão mais aí para vê-la.
***

Questão: repetem-nos regularmente para não cairmos na armadilha do triângulo
vítima/algoz/salvador.

Certamente.
***

Questão: mas poderíamos ver os maus rapazes como algozes, a Humanidade 3D como vítimas e os
outros planos dimensionais como salvadores.

Jamais nós somos considerados como salvadores.
Nós os acompanhamos e cuidamos para que a Luz trabalhe.

Agora, vocês são livres para se salvarem si mesmos ou não, mas nós não salvamos ninguém que não quer
se salvar ele próprio.

Agora, por que vítimas?
***

Questão: vítimas no sentido em que nos dizem que fomos efetivamente presos na matriz.

Essa é uma realidade.
Se isso, você compreende, caro amigo, que é isso ser vítima, efetivamente não é assim que deve ver as

coisas.

Vocês foram vítimas de algo, mas vocês não são vítimas.
A nuance que eu fiz é importante.

Considerar-se como vítimas, faz com que vocês esperem um salvador, enquanto que nós lhes repetimos, sem
parar, que apenas vocês podem se salvar si mesmos, que apenas vocês mesmos podem sair de vocês

mesmos, do que vocês são, me parece.

Agora, os algozes, no sentido que você chamou os maus rapazes, efetivamente, você deixou agir os algozes.
Há uma série de coisas que foram escondidas de vocês, nas quais, efetivamente, com o tempo, vocês se

fecharam sozinhos, mesmo se ali os ajudamos, mas, em nenhum caso, a Confederação Intergaláctica e seus
diferentes constituintes podem ser considerados como salvadores.

***

Questão: a sua ajuda é preciosa. Sem o que vocês fazem, não poderíamos ali chegar.

Isso não se chama ‘ser os salvadores’.
Isso se chama o sentido do Serviço e da responsabilidade.

Não confundir as teorias e as práticas psicológicas, em meio a esta Dimensão dissociada, e a interação das
dimensões Unificadas, em todo caso.

Isso é transpor algo que existe na ação/reação, em meio aos mundos Unificados.

Nós não estamos aí pela reação.
Nós estamos aí pelo Serviço.

***



Questão: esta problemática é diferente de acordo com as dimensões consideradas?

Ela não existe nas outras dimensões.
É exatamente o que eu acabo de dizer.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o 8º Corpo, do nascimento do Embrião Crístico?

É a passagem da ‘porta estreita’, é justamente o novo nascimento.
É a primeira reversão, aquela que precede a última reversão, a mais importante.

É o momento em que tomamos Consciência da Vibração e da Consciência do Coração.

Esse não é o momento em que a vivemos definitivamente.
Não é o momento em que ela se instala, mas é o momento em que, intelectual e Vibratoriamente,

compreendemos isso.
***

Questão: isso significa que a vinda de Cristo é uma amplificação da Vibração no Coração?

Sim, é o Fogo total do Coração.
Ki-Ris-Ti é o Fogo Ardente, não é mais o Fogo do Coração.

É o Fogo Ardente que consome tudo, no Amor.
***

Questão: o 9º Corpo da Irradiação da Fonte está exatamente acima. Essas duas etapas estão
ligadas? A Irradiação da Fonte acentua o fenômeno do Embrião Crístico?

Existe uma lógica de construção das ‘novas lâmpadas’ e do despertar das ‘novas lâmpadas’.
Esta lógica se faz nos dois sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo.

De baixo para cima é o caminho que foi vivido pelos seres que despertaram, há 20 ou 30 anos.

Hoje, é mais fácil despertar partindo do 12º corpo, mas resta, efetivamente, nesse caso, fazer nascer o
Embrião Crístico para aceder ao Coração.
É o que eu chamei de “mudar as caixas”.

Mas aqueles que nasceram pelo Embrião Crístico, há 20 ou 25 anos, já mudaram as caixas do Coração.
Para eles, restava mudar as caixas da cabeça.

Portanto, era mais mental.

Agora, a ativação das lâmpadas, como muitos humanos despertos o sentem, é sobretudo a 11ª e a 12ª que
despertam.

São as últimas a entrarem em manifestação, mas, para alguns, como aqui, são as primeiras.

Mas, agora, tenham bem em mente que não é a explicação que vai desencadear a Vibração, nem a
compreensão.

Portanto, isso quer dizer também, não calculem, e isso foi dito para muitas coisas,contentem-se em viver a
Vibração e a Consciência, a explicação virá depois, no Fogo do Coração.

As explicações, assim como que chamei de interpretações, os afastam, sempre mais, da Vibração.
Não é porque vocês têm a explicação que vocês vão Vibrar mais.

É o seu mental que quer fazê-los crer nisso.
***

Questão: você disse que Cristo não teria sido o mesmo se não tivesse sido acompanhado por Maria
Madalena.

Certamente.



Porque nesse nível de iniciação, há sempre uma Shakti que deve estar presente.
A polaridade feminina está indissociavelmente ligada ao caminho iniciático como o de Cristo.

***

Questão: em alguns casos, o acesso à Consciência ilimitada pode necessitar de celibato?

O que você chama de celibato?
***

Questão: viver só, sem cônjuge.

Cada caso é diferente.
Há seres que vão encontrar, através da sua Shakti e da relação sexual, o despertar.

E outros que vão poder se relacionar com milhares de pessoas, sem encontrar o despertar.

Tudo depende da intenção.

Cristo conhecia perfeitamente a intenção da espiritualidade na sexualidade.
Não creio que seja o caso de muitos seres humanos.

Agora, crer que sendo celibatários, vocês irão chegar ao despertar mais facilmente, é uma estupidez.

Eu bem falei, sempre, dos apegos.
Nada os impede de estarem casados ou de terem um cônjuge, sem estarem apegados.

Isso depende da própria natureza do que vocês chamam de ‘celibato’.

É por isso que eu coloquei a questão, porque não há duas pessoas para quem isso é a mesma vivência e o
mesmo significado.

É preciso prestar atenção para não fazer regra geral ou, como diz Anael, verdades absolutas, de coisas que
são verdades relativas e puramente pessoais.

Mas é evidente que, dentro dos casais, hoje, se há um que puxa para baixo e o outro que puxa para cima, isso
me parece muito difícil.

É preciso escolher.
O alto ou o baixo.

E em todos os sentidos do termo, aliás.
***

Questão: a finalidade ideal de um casal é a ajuda compartilhada para a liberação, a entrada no
ilimitado?

A liberação não se compartilha, ela se vive só.
Por outro lado, em meio a um casal, que um seja o elemento iniciador ou revelador, como viveu Cristo,

perfeitamente, ainda Cristo sendo completamente à parte.
Tudo depende do tipo de relações.

Ora, a maior parte das relações humanas, lembrem-se, são baseadas na posse e não na liberdade.
Enquanto a relação for baseada na posse, de um ou de outro, os dois não irão aceder ao ilimitado, é

impossível.
Não é porque vocês são dois seres, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, etc., que estão no

caminho espiritual, que não exista necessariamente relação de posse, não se iludam.
Bem ao contrário.

Há homens e mulheres que se servem da espiritualidade para possuir ainda mais e não para liberar.
É preciso ser muito prudente nesse nível.

***

Questão: o que é das meditações que recorrem à energia da Lua?



A meditação solar, que eu praticava durante a minha vida, nada tem a ver com a meditação lunar.

A única energia Crística se encontra no Sol.

A Lua rege as emoções e o humor.

Certamente, a energias são muito fortes na lua cheia e vocês a sentem já desde dois dias, mas elas são muito
fortes onde?
Na cabeça.

Elas serão sempre muito fortes na cabeça e certamente não no Coração.

Todos os princípios de cultos religiosos, quaisquer que sejam, qualquer que seja a religião, têm apenas um
objetivo: é o de favorecer a cabeça e certamente não o Coração, ainda que digam que é o Coração.

A meditação lunar, para ser realizada no Coração, necessita agora da abertura prévia do Coração.
Se o Coração não estiver aberto e vocês meditarem na lua cheia, vocês irão alimentar as forças das trevas.

Isso é indiscutível e é uma Verdade absoluta.

Evidentemente, as energias, as Vibrações, são muito fortes, no nível da cabeça, antes da lua cheia e, isso,
muitos o sentem.

Mas se vocês não tiverem a capacidade para fazer descer as energias no Coração, elas irão permanecer no
nível do poder e vocês irão alimentar os reservatórios de forças em relação com os mundos astrais.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.
***

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar, eu creio, uma boa noite na Vibração do Fogo e lembrem-se de que,
durante esta lua cheia, há um eclipse lunar.

O Sol e a sombra da Terra vão se opor e, portanto, vocês terão energias ligadas a uma cruz, a primeira cruz.

Foi falado a vocês dos eclipses lunares e do Sol que vão ocorrer.
Eles são cruciais, não para as energias que vocês sentem na cabeça, mas para ir cada vez mais para o

Coração.
Eu lhes digo até muito breve.

************
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Un Ami - 25 juin 2010 from Les Transformations on Vimeo.

~ NO SILÊNCIO, O VERBO ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, na Vibração, na nossa comunhão, irão emergir palavras, carregadas de sentidos,
de Liberdade.

No silêncio, a palavra se torna Verbo, Sopro e Vibração.
Ser dentro do Ser é ser livre, não mais se esconder, se envolver de ilusões.

Ser e Vibrar no som do silêncio e da imensidão.

Assim, no seu silêncio Interior, eu expressarei Verbo, Vibração, Verbo, Luz.

Juntos, unidos e unificados na Unidade, no silêncio, o Verbo se desperta.
Acendamos a lareira ardente do Sol que não é mais palavra, que não é mais mentira de si a Si mesmo, de si e do Si

para o universo, lá, onde não existem mais limites, lá, onde somente Vibra e é a Presença.

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Dentro do templo da luminescência do Ser, se escuta o silêncio, vazio e pleno, da Fonte infinita.
Chamemos ao nascimento do novo, do Indizível e do Infinito, unidos em vocês, unidos em mim, unidos no universo.

Espaço sem limite algum, onde se estende a infinita bondade, a infinita criação: a Fonte.

Acolhamos Vibração, silêncio.

... Efusão de energia ...

Espaço onde o finito não tem mais lugar, onde o Infinito se estende, onde os limites não têm mais sentido.
Liberdade.

A ronda das vidas limitadas e aprisionantes termina, para que se abra o infinito que não é mais onda, mas espiral.

UM AMIGO - 25 de junho de 2010
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Adesão e abandono, consentimento à Luz e aceitação de não mais se esconder no limitado.
Lareira ardente do Fogo, ardendo no silêncio, no nosso templo, na Presença a si mesmo.

Presença à Fonte, que é Alegria infinita que se estende.

Espaço onde nada mais está escondido.
Espaço onde nada está sujeito ao desgaste do tempo que passa.

Espaço onde nada acontece e tudo permanece.
Espaço onde tudo se expande, onde tudo se dilata.

Liberdade da Vibração, Amor.
Espaço onde o Ser se torna bondade.

Espaço da reversão onde o finito e temporário se torna Infinito e Imanente.

O Coração é a Essência e o centro e, bem mais, o Coração é Vibração infinita.
Amor e bondade.

Do meu Coração ao seu Coração, nenhuma distância, nenhuma diferença.
Do meu Coração ao seu Coração: Presença, Unidade, Verdade.

Ser é Alegria e Verdade.

... Efusão de energia ...

Ser, acolher a Fonte, se tornar Sol.
Som e silêncio, onde nada esconde nem vem separar.

Vibração.
Ser é Paz.

Ser: não mais parecer e não mais se esconder.
Revelar-se na beleza.

Paz.

Do seu Coração ao meu Coração: a Paz.
Unidos e Unificados.

Vibração.
Sopro.

Respiração que se torna abrasamento no Ilimitado.
Silêncio onde se revela a Verdade, Una.

Verdade Una que é Consciência Ilimitada.

Ser no Ser.
Vibração e reversão do finito, tão mal finito, para o Infinito, tão Uno.

Imobilidade do mental, das emoções, desobstruindo sobre o movimento do Infinito.

Existem apenas dois movimentos: para o finito ou para o infinito.
O movimento para o finito é gravidade, pesos e dor.

O movimento para o Infinito é Liberdade e liberação, Verdade estabelecida no Sopro.

Juntos, do meu Coração ao seu Coração: comunhão e união que é Liberdade e leveza.
Palavras sem dor.

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Entrar em Si, para sair do finito e do peso.
Despertar a chama da Eternidade, se tornar novamente a Eternidade.

Juntos, liberamos o Infinito.
Silêncio luminoso na Vibração de minhas palavras, luminoso do meu Coração ao seu Coração, da minha Presença à

sua Presença, que é a mesma Presença.
Juntos, vibremos, agora.

... Efusão de energia ...

O meu Coração, se retirando do seu Coração, nada retira na Presença, no silêncio, só a só e unidos, a vocês
mesmos, nesse grupo, como no universo.

A Vibração do Fogo que não queima se instala e se nutre de si mesmo.
Do meu Coração ao seu Coração, eu lhes digo: até breve.
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Questão: quando do batismo, foi dito que Jesus recebeu o Espírito. Sobre a Cruz, ele entregou o Espírito.

Bem amada, não se esqueça jamais que aqueles que reproduziram a vida de Jesus não estavam presentes,
por eles mesmos, quando do batismo.

Assim, portanto, há eventos históricos que não têm qualquer relação com o que foi traduzido em suas
escrituras.

A única obra, não falsificada, do que vocês chamam de “novo testamento” procedeu diretamente das palavras
que Cristo transcreveu diretamente a São João.

Assim, entregar o Espírito, para Cristo, significa o quê?

Significa simplesmente que ele aceita o abandono à Luz, podendo, assim, viver sua crucificação, assim como
a Ressurreição.

O batismo pelo Espírito conferido na água benta, ilustra simplesmente que há algo que se revela, naquele
momento, passando pela unção da água ao nível da cabeça.

Entretanto, o Espírito Solar, ou Espírito Crístico, apenas penetrou inteiramente em Cristo no momento
oportuno e não no batismo.

Lembrem-se que o que vocês leem, vocês não viveram, mas vocês apenas transpõem uma forma de Verdade
à qual aderem, o que se chama uma Crença e não uma Experiência.

Hoje, tudo isso está muito distante do que vocês têm a viver, mesmo se há ilustração e analogia com relação a
fenômenos chamados iniciáticos, nesta Dimensão.

Não obstante, não têm que se identificar com essas crenças que estão bem além da Verdade e, eu diria
mesmo, bem aquém da Verdade.

Enquanto você estiver prisioneiro ou prisioneira de qualquer crença, você não será jamais livre e não será
jamais liberado.

***

Questão: entre todas essas crenças, como se trata a Fé?

A Fé é uma crença.

Se a Fé fizesse de vocês seres livres, isso se veria.

Ora, entre aqueles que tiveram a Fé, quantos foram liberados? 

Vocês são levados a substituir, se tal é sua convicção e se tal é sua aspiração, a substituir a Fé pela Vibração
do Coração e nada mais.

Vocês podem ter (aliás, me parece que isso foi escrito por Paulo de Tarso) a Fé para deslocar montanhas,
vocês podem comunicar com os Anjos, vocês podem deslocar montanhas, se lhes falta o Amor, ou seja, a

Vibração, vocês não são nada.

Existem apenas alguns místicos cuja Fé pôde transportá-los na Vibração e no estado místico propriamente

ANAEL - 26 de junho de 2010

http://4.bp.blogspot.com/-q7KKChBzQn0/TyCBhg53HRI/AAAAAAAAAJk/AFR7LwniuKs/s1600/anael1%255B1%255D.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


dito, mas eles representam quantas almas, quantos Espíritos, em sua humanidade, sobre a centena de milhões
de vidas que existiram?

***

Questão: como aparecemos sobre a Terra?
Mas vocês não apareceram.

Vocês, de algum modo, investiram numa matriz biológica de carbono totalmente livre,criada pelos Mestres
geneticistas.

Esses Mestres geneticistas são entidades criadoras chamadas de Elohim, a maior parte vinda de Sirius.

O grande princípio da evolução é que toda criação, num mundo de Dimensão inferior Unificado, evolui de
maneira inexorável para um nível Vibratório bem além de seu próprio criador.
É esse princípio que aqueles que falsificaram as regras recusaram aplicar.

Eles jamais aceitaram que sua criação falsificada se tornasse um dia mais Vibrante que eles.

Eles então os fecharam dentro de um sistema involutivo, chamado a morte.

***

Questão: isso nos permitirá reencontrar nosso status de “Sementes de Estrelas"?

Para aqueles que estiverem no Fogo do Coração, mas temos sempre boa esperança que um número sempre
maior de espíritos livres renascerá a si mesmo.

Mas não devem se iludir.

Muitos seres se sentem muito bem como estão, não visualizando absolutamente qualquer retorno para as
forças da Luz Unificada.

***

Questão: poderia nos falar dos Elohim?

Os Elohim, entidades criadoras, intervêm na ronda dos mundos e em dimensões diversas, para ali semear
formas correspondentes à Vibração preexistente na matéria, existente nos materiais que vocês chamam

de amorfos.

A matéria não é unicamente aquela que vocês veem nesse mundo.

Existem diferentes matérias, tão densas, tão pesadas, que convém avivar.

O esquema é sempre o mesmo: há inicialmente semeadura, na matriz cristalina, pelos mestres
geneticistas.

Essas criações estendem-se por tempos longos, muito longos, bem além mesmo do que vocês podem
conceber.

A partir do momento em que uma ‘Consciência livre’, chamada de planeta, decide acolher, em seu seio, formas
de vida diferentes de sua própria Consciência, convém, de início, inserir, nesta matéria precisa, certo número

de Vibrações.

Essas Vibrações são então trazidas pelos Elohim criadores, trazendo, não primeiro a vida sob forma de DNA,
mas uma vida simples, sob forma de Vibração, que vocês chamam de cristais.

São essas criações cristalinas que vão permitir o desenvolvimento e o apoio da vida.

Assim, ao final de certo tempo de semeadura (diferente segundo o tipo de matéria), se torna então
possível criar o DNA, cuja expressão pode ser muito diferente, de acordo com o tipo de matéria e de acordo

com a forma de vida desejada pelos criadores.

Esses criadores (que são de fato criadoras) semeiam então, quando de uma segunda onda, certo número
de vidas conscientes, nas quais podem vir almas ou Espíritos preexistentes, que não têm ainda alma,
inteiramente liberta, para viver experiências na matéria, que elas podem deixar a qualquer momento.

Algumas Consciências fazem então a escolha de aperfeiçoar sua própria evolução, que é infinita, por
Essência, nos mundos Unificados, até se tornarem, a seu turno, superiores a suas próprias criadoras, nesta

matéria específica ou fora dela.
Assim, o que é chamado de Elohim, são seres que percorreram a superfície desse mundo, bem antes que

Deus e Diabo tomassem posse.



A um dado momento, quando da intrusão dessas forças opostas à Luz e que queriam realizar experiências de
confinamento, os Elohim foram obrigados a se retirar, mesmo aqueles que foram chamados de Gigantes ou
de Nefilins, cujo simples nome pode fazer tremer de horror alguns seres e, aí também, são crenças que lhes

foram inseridas.

Os Nefilins são seres muito próximos da Fonte Unificada.

Esses gigantes deixaram então certo número de marcas de sua Presença e de seu trabalho de Luz, nesses
mundos.

Eles em seguida partiram, para sua esfera planetária e estelar de origem, para continuar seu trabalho.

A evolução nunca tem fim, jamais.

Mesmo uma Dimensão fixada num plano evolutivo, o que não quer dizer que ela não evolui, mas sim,
que permanece nesta Dimensão, tendo acesso às outras Dimensões.

Assim o é dos Arcanjos.

Assim o é de algumas esferas planetárias ou de alguns Sóis.

Apenas nos mundos divididos, dissociados, que o esquema evolutivo, falando de nascimento e de morte,
existe.

Em outros lugares, existe uma criação, mas não existe morte.

***

Questão: qual é o número de Elohim e qual é seu papel hoje?

A história dos Elohim é muito antiga.

Ela remonta a mais de vinte milhões de anos.

Agora, nesses 6 ciclos falsificados, os Elohim mantiveram uma presença específica.

Eles tiveram êxito em não perder o fio de sua própria criação e de não abandonar sua criação dentro da
matriz.

Eles portanto colocaram regras e certo número de atos que permitem, hoje, viver o que vocês vivem, sem
dever mergulhar e renascer na matriz.

Os Elohim foram os 12 Elohim criadores de Atlântida, vindos de Órion, vindos deAltair, de Vega.

Eles eram em número de 12, chegando sob o comando de Orionis, na Jerusalém Celeste, dentro de um
Concílio que foi chamado de Concílio d’Alta e que ocorreu em uma região precisa do México chamada

de Teotihuacán, em 50.731 antes de Cristo, no equivalente a um mês de Maio.

Esses 12 Elohim sabiam, vindo nesta matriz (pelo menos duvidavam, mesmo se alguns não aceitaram), que,
para manter um fio de Luz nesta matriz, eles deviam ser eles mesmos precipitados nesta matriz.

Eles então, pouco a pouco, nesta primeira tomada de forma nesta matriz, perderam em certa medida
sua memória.

A maior parte desses Elohim caiu, porque foram presos, eles também, pela matriz.

Somente muito grandes seres, até agora, puderam escapar da matriz e eles se contam nos dedos de uma mão
e esses seres não são Elohim.

Hoje, o único Elohim ainda presente conseguiu levar seu corpo para fora da matriz e mantê-lo numa estrutura
em carbono, mesmo vindo de uma Dimensão de longe superior, para regressar no momento oportuno.

Trata-se de IS-IS, ou Maria.

No que concerne aos 12 Elohim criadores, quando da criação de Atlântida, a maior parte caiu e terminou hoje
seu ciclo de encarnação.

***

Questão: mais a Luz da Vibração «desce», mais ela vai iluminar as zonas de Sombra. Isso pode provocar
uma queda, um basculamento mais para a Sombra que para a Luz?

Como a Luz poderia ocasionar queda se isso não é por suas próprias resistências à Luz?



Vocês não poderão acusar ninguém de ser responsável, porque vocês serão os únicos responsáveis.

Tenho entretanto a afirmar que vários seres humanos, aqui como em outros lugares, falam de busca
espiritual como de uma busca mental.

A busca da Vibração não é uma busca espiritual, é uma busca da Essência.

Ela não se coloca em palavras.

Ela não se coloca na certeza.

Ela se coloca na experiência do instante e na qualidade da Luz, no instante.

Vocês persistem, aqui como em outros lugares, na humanidade, a jogar um ‘jogo estéril’ que consiste
em querer procurar.

Não há nada a procurar, absolutamente nada.

Crer que vocês tocarão a Luz procurando é uma heresia.A Luz é.

É seu filtro mental que quer fazê-los crer que mais vocês tenham conhecimento e mais vocês compreendam,
mais irão para a Luz.

Não há nada de mais falso.

Não há nada de mais pérfido que a adesão a isso.
A Luz É, sobretudo durante este período.

Ela não está em nenhum outro lugar que ao centro de vocês mesmos, e o centro de vocês mesmos tem
apenas que fazer saber se o mundo é finito ou infinito.

É o Mental, se preferem, o Ego, que os leva sobre esses caminhos de volta, ainda e sempre.

Enquanto vocês não fizerem a reversão para si mesmo, enquanto não fizerem o Silêncio, vocês não
encontrarão nada mais do que quimeras.

Não há qualquer outro lugar para procurar, outro que não seja ao centro de Si.
Tudo está lá, de toda eternidade.

Simplesmente, a iluminação atual é mais forte do que o que existiu.

Isso poderia parecer, de outro ponto de vista, mais fácil, muito mais fácil e, para muitos de vocês, aqui como
em outros lugares, isso lhes parece mais complicado.

É nesse sentido que os primeiros serão os últimos.

“Felizes os simples de espírito”, disse o Cristo e ele realmente pronunciou esta frase.

É o ego, e unicamente o ego, a pequena personalidade, que quer se apropriar.
A Luz É.

Ela tem apenas que garantir a propriedade.

A Luz se revela ou não se revela.

Todas as pesquisas do mundo, todos os conhecimentos desse mundo, como de outros mundos, não lhes
trarão a Luz ou, em todo caso, trarão a Luz que não libera, denominada a Luz do conhecimento, que é

Lúcifer.

Enquanto vocês não tiverem compreendido, enquanto vocês não tiverem integrado, enquanto vocês não
tiverem vivido isso, vocês não viverão o Fogo do Coração.

Não é nem uma sentença, nem uma crença, mas uma verdade Vibratória, energética, eterna.

Não é impossível que alguns seres, extremamente raros, possam viver o Despertar lendo a Bíblia.

Do mesmo modo que não é impossível viver o Despertar o mais fulgurante colhendo simplesmente uma flor na
natureza.

Mas isso permanece, me parece, extremamente raro.

Senão, há muito tempo que esta matriz não existiria mais.

A Vibração não é algo que se aproprie.

A apropriação é mesmo o oposto da Luz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Até breve.

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

******
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Eu sou Uriel, Arcanjo.

Anjo da Presença e Arcanjo oficiante da reversão.

Bem amadas Sementes de Estrelas, nesta Dimensão dissociada, o sopro da Luz chega a vocês.

O momento de passar à sua Dimensão original nasce em breve.

Os instantes e os momentos que vive esta Terra, como todo este sistema solar e doravante parto, preparação e

entrega.

O retorno é uma inversão total do sentido, da função, do movimento.

O que era contração e densidade tornar-se-á expansão e leveza.

O que era peso tornar-se-á ausência de peso.

O que era falso dará lugar ao verdadeiro.

Eu intervenho neste espaço preciso de reversão.

O que vocês vivem é preparação.

O que vocês vivem é preparativo.

Essa fase necessita silêncio e apaziguamento.

Silêncio e apaziguamento apenas podem ser alcançados através da ausência de ativação do que contribui para a

ilusão.

URIEL - 26 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Assim, a passagem da vibração da Luz vibrante, em meio às suas estruturas, em meio à sua Consciência, deve

agora, neste espaço como em outros locais, passar pela Cruz, pelo centro.

O que estava à esquerda deve ir para a direita.

O que estava embaixo deve ir para cima.

O que era interior deve se tornar exterior a fim de que não haja mais distância e separação entre o que estava

separado, dividido.

Isso necessita silêncio.

***

A reversão é Silêncio: silêncio de palavras, silêncio de pensamentos, silêncio de emoções, permitindo manter o

Templo Interior do Coração pronto e limpo para deixar vir o Fogo ardente do Sol, para renascer como filho

ardente do Sol, preparando a vinda, o retorno, de Ki-Ris-Ti.

O momento em que tudo para a fim de que nasça o novo sopro: parada da Terra, parada da vida que não é

fim, mas reversão.

A vibração da Luz, nesta estrita Unidade, permite, se a acolhem em seu Templo, viver, através do Silêncio, a

preparação da libertação.

A porta é o Coração.

A chave é você mesmo.

Essa porta deve se abrir, ela apenas abre na pacificação de vocês próprios com vocês mesmos, de vocês próprios

com o mundo.

Vocês devem integrar o fato de estar neste Mundo, mas de não ser deste Mundo.

Isso também necessita aquiescer à intensidade da Vibração, realizável pelo Silêncio de palavras, pelo Silêncio de

pensamentos e pelo Silêncio de emoções.

Pacificação de vocês com vocês mesmos e de vocês com cada outro; isso apenas se realiza em meio à Vibração

Infinita do Silêncio Interior e em nenhum outro lugar.

***

Vocês estão na época em que o mundo, em sua inteireza, retém seu sopro porque um novo sopro vai soprar.

Há, nessa espera bem real, necessidade de se estabelecerem em sua Presença que é Silêncio de palavras, de

emoções.

A visão exterior deve se tornar visão Interior.

A emoção deve secar para se tornarem viventes em seu Coração.

O pensamento deve secar para que o Sopro do Espírito fale a vocês.

É para isso que minha Presença, em meio à sua Presença, irá procurar-lhes os estados e a graça necessários para se

viver.

Ninguém poderá dizer, neste Mundo, qualquer que seja seu olhar, que o sopro do Espírito veio de forma



inesperada, porque mesmo aqueles que se escondem deles mesmos não podem ignorar e não poderão ignorar o

que se vive, nesta Terra, como em seus corpos.

Mas a Consciência se tornará livre, livre de permanecer isolada e aprisionada.

A Luz não pode violar, de nenhuma maneira, essa liberdade absoluta.

Vocês se preparam para passar e para viver essa passagem.

Isso é inversão, isso se tornará fácil, no melhor que vocês ficarem, no melhor que vocês forem identificados pela

Vibração / Consciência do Coração.

***

O Fogo da Terra se eleva.

Os sismos da Terra são os abalos da Verdade, em meio à personalidade.

Acolher, do mesmo modo, esse estremecer, irá permitir acolher, sem dificuldade, a passagem.

Essa passagem não é a morte, mas, muito mais, a passagem da morte para a vida, da Sombra para a Luz,

permitindo-lhes se estabelecerem como Sementes de estrelas, Filhos ardentes do Sol em meio ao Infinito.

Confiança na Vibração, abandono à sua Presença, aquela que cresce e floresce em meio a suas Coroas e seu

Triângulo sagrado.

Aceitem e aquiesçam ao que o que é peso desaparece.

Aceitem e aquiesçam à Potência do seu Fogo, do seu Espírito.

Esse nascimento passa pelo Silêncio precedente ao nascimento do Verbo a fim de não mais viver pelas palavras

mas pelo Verbo, a fim de não mais viver pela voz mas pelo Ser, a fim de encarnar, totalmente, a Luz.

Eis ao que vocês são convidados e incentivados.

Bem amadas Sementes de estrelas, se há, agora, resistências em meio ao que vocês são, que estas possam se

expressar para que minha Presença e as palavras de minha presença trabalhem em vocês e seja um bálsamo

para ajudá-los a ir ao que vocês São.

***

Bem amadas Sementes de estrelas, que a sua Presença e a minha Presença se tornem Presença em meio ao Único.

Que a Graça esteja em vocês.

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100627_-_MARIE.mp3

Nota 1:

Lendo atentamente as indicações que seguem, vocês deverão ter todos os elementos para seguir as intervenções de Maria, o
que nos permitirá ganhar tempo precioso nas respostas às inúmeras questões que nos são dirigidas.

Agradecemos a sua colaboração!

Maria indicou, durante a sua intervenção de 27 de maio último, que ela iria intervir, mas sem especificar de qual maneira
(trocas? informação? Presença pura? ...) nem a que hora, nem em qual período exatamente.

Nós iremos descobrir, portanto, as modalidades de cada «intervenção» progressivamente, como vocês...

As intervenções de Maria não ocorrem em um contexto «público», exceto indicação específica.

Vocês irão encontrar todas as transcrições no nosso site, na coluna «mensagens a ler», assim como as gravações, na coluna
«mensagens a ouvir» (com exceção daquela de 07 de junho de 2010, que ocorreu exclusivamente na Vibração).

Fazemos da melhor forma possível para que vocês encontrem no nosso site a transcrição dessas intervenções, nas 24 horas
posteriores à canalização.

Para lembrar, aqui um extrato da intervenção de Maria de 27 de maio último:

"Eu decidi, em colaboração com aquelas a quem chamei de minhas Doze Estrelas, de minhas Doze Irmãs, intervir nesse
canal (mas também de outros modos que eu irei lhes revelar), nos dias 07, 17 e 27 de cada mês).

Eu não lhes darei a hora, mas vocês terão a oportunidade, por vocês mesmos, de viver e de sentir o momento da minha vinda
entre vocês."

Nota 2:

Anael, em 28 de junho de 2010, transmitiu essas informações sobre as 12 Estrelas de Maria:

"Dentre as Estrelas 12 de Maria, muitas Irmãs encarnaram-se sucessivamente para manter a conexão e a reconexão com a
Vibração Mariana.

Elas sempre estiveram presentes (nota: encarnadas) 1, 2 ou mais raramente 3, exceto durante o século 20 da sua era,
quando estiveram quase todas presentes.

Assim, nestes momentos, três delas percorrem a Terra. Esta tripla presença, em um veículo de terceira densidade,
corresponde ao que é conhecido e anunciado.

Elas se reconhecem, depois de pouco tempo, enquanto Maria ou Is Is.

Cabe-lhes a total liberdade anunciarem-se, elas mesmas, no momento oportuno.”

MARIA - 27 de junho de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100627_-_MARIE.mp3


Nota 3:

As 9 estrelas de Maria, não encarnadas, “anunciadas”, naquele dia, foram conhecidas, durante a sua última encarnação, sob o
nome de:

Ma Ananda Moyi

Santa Teresa do Menino Jesus

Snow (Pluma Branca)

Irmã Yvonne Amada de Malestroit

Mãe (companheira espiritual de Sri Aurobindo, antes Maria Madalena) (*)

Gemma Galgani (**)

No Eyes

Hildegarda de Bingen

Ana (Mãe «Terrestre» de Maria / Is Is) (***)

-------------------------------------------------------------------------

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus queridos filhos, como prometido, eu venho neste dia a vocês, com poucas palavras e muitas Graças.

Assim, vocês conhecem doravante as 12 Graças, as 12 Irmãs, as 12 Estrelas que me acompanham, no meu
Anúncio próximo, entre vocês, firmando o retorno, extremamente próximo doravante, do Mestre da Luz.

Meus queridos filhos, venho a vocês como Mãe e, ao mesmo tempo, como Irmã de Luz.

Assim como constatam, assim como lhes disse, a Terra, a sua Terra, aquela que percorrem, vive atualmente o
seu parto.

A cada dia que irá conduzi-los à data da Unidade da Consciência (nota: 17 de julho de 2010), à data do meu
Anúncio, à data do retorno do Mestre da Luz, vocês se apercebem, e irão se aperceber, de uma série de

coisas que já existem sobre este planeta e também em vocês.

Muitos de vocês percebem e vivem, agora, o chamado à mudança, o chamado ao retorno à sua Unidade.

***

Eu gostaria que guardassem, em seu Coração e no Espírito, que vocês são do Céu, ainda que vivam sobre
esta Terra.

Vocês estão nos instantes abençoados, ao mesmo tempo gloriosos e terríveis, do final de um tempo que firma
a abertura de outro mundo: o retorno à sua Unidade, o retorno à Verdade, o fim das ilusões, o fim dos enganos

e das mentiras, em vocês, como ao seu redor.

É pedido a vocês para permanecerem despertos e para despertarem para a sua Dimensão de Eternidade, na
sua humildade, no seu Coração.

Hoje, mais do que nunca, eu reitero o meu apelo de Mãe.

Em breve, o seu Céu abrir-se-á, deixando aparecer a Verdade nua, iluminando, de maneira definitiva, as
Sombras que governaram este mundo tão amado, tão amado e que eu cuido desde tanto tempo.

***

Minhas Irmãs e eu mesma, como sabem, não estamos sós.

De algum modo, acompanhamos e precedemos outras Consciências da Luz, outras formas de Vida.

O Céu abre-se, permitindo a entrada, dentro das Dimensões próximas de vocês, do Mestre da Luz, a partir da
vinda da jornada Unitária de Consciência, a partir da vinda da tripla Radiação da Luz, na totalidade (nota: em 17

de julho de 2010).

O caminho, e a estrada, estão traçados para o retorno.

O seu retorno, como o retorno de CRISTO.

***

Muitas coisas, durante o seu verão (inverno no hemisfério sul), estão mudando.

A mutação se acelera.



As transformações vão cada vez mais rápidas.

Isso, meus queridos filhos, vocês percebem nos seus corpos, na sua Consciência, na urgência de terem-se
prontos para acolher a Luz e o seu novo nascimento.

As últimas Chaves de Luz ser-lhe-ão reveladas muito em breve.

A passagem pela Cruz do Céu firma, para vocês, momentos essenciais na sua Vida e na sua Consciência.

Pertence a vocês prepararem-se da melhor forma possível.

Esta preparação é um esclarecimento, em vocês, por vocês mesmos.

Este esclarecimento irá lhes proporcionar o Júbilo, a Alegria e a leveza.

***

Certamente, várias coisas morrem, atualmente, sobre esta Terra.

Grupos inteiros de animais decidiram retornar à sua Dimensão de origem.

Muitos grupos de almas humanas estão esperando.

Esta espera pode ocorrer na certeza da Luz ou na incerteza.

Cada Filho está esperando.

É como se a Terra, e o conjunto dos seus habitantes, suspendesse a sua respiração, esperando um dia
próximo, anunciado.

Em meio a esta espera, deixem-se claros, tornem-se cada vez mais claros e lúcidos.

***

A hora da Graça soa à sua porta, a hora da Verdade, também, para vocês mesmos e para o planeta.

A hora de colher o que semearam.

A hora de voltar, se tal for a sua escolha, se tal for o seu Coração, à Unidade, nas esferas onde não existe mais
qualquer Sombra, qualquer luta, qualquer oposição, mas onde tudo é Beleza.

As reminiscências do que vocês são, na Eternidade, começam a manifestar-se sob a forma de Vibrações
novas, em suas diferentes lâmpadas, impulsionando, em vocês, a definição necessária, como se, em algum

lugar, vocês devessem preparar uma festa.

Certamente, vários seres humanos não veem completamente nisso uma festa, porque não percebem ainda,
não veem com o olho da Verdade, mas unicamente com o olho da razão, com o olho crítico que sempre

analisa tudo, que veem apenas a aparência dos fatos e não veem a profundidade e o sentido.

Eu sei que vários intervenientes lhes falaram da lagarta e da borboleta, mas há outra expressão mais apropriada
para o que está chegando, para a Terra, como para vocês?

A lagarta, antes de tornar-se borboleta, ela cessa o seu movimento, ela cessa muitas coisas, ela se fecha
dentro de uma crisálida.

É isso que vários dos meus Filhos percebem, sem poder ali colocar distintamente palavras, em meio a esta
espera, em meio a essa Respiração suspensa.

Mesmo não conhecendo, mesmo não sentindo ainda o que é a borboleta, essa borboleta lhes foi prometida,
ela é a sua herança: cabe a vocês compreenderem isso.

***

O Arcanjo MIGUEL, como sabem, vai voltar, em Majestade, em 17 de julho.

Ele irá unir, na ocasião, o Sol e a Terra, o Fogo do Céu e o Fogo da Terra, na sua Consciência, permitindo,
assim, traçar o caminho e a estrada para CRISTO que, ele também, está se aproximando.

Muitas Embarcações da Luz são visíveis nos seus Céus.

Os seus Céus que, como eu disse, vão se abrir para a nova Verdade, para a única Verdade: aquela de que
vocês foram privados, desde tanto e tanto tempo.

Também, eu tenho que lhes agradecer pela sua coragem, pela sua tenacidade e por terem resistido às
tentações da Ilusão.

A sua paciência, a sua resistência, será recompensada, além do que vocês poderiam esperar, mas aceitem
também que esta Terra deve passar por uma liberação, por uma liberação das Ilusões, por uma destruição do



que não tem mais lugar de ser, a fim de dar lugar ao novo e ao estabelecimento do mundo novo.

Certamente, isso não será feito em um dia: do mesmo modo que uma gravidez leva tempo, o parto demora
algum tempo e a liberação também.

***

Sejam gentis, sejam Alegres e vivam no Coração.

Como vários Anciões disseram: “fora do Coração, não há salvação”.

Mantenham-se firme no seu Coração.

Sejam claros com vocês mesmos.

Sejam claros com a Vida.

Estabeleçam a sua Consciência no Coração e confiem na Luz.

Aqueles de vocês, meus Filhos, que tiveram a oportunidade de penetrar, de uma maneira ou de outra, nos
mundos da Luz, conhecem e sabem o resultado final.

Certamente, muitas coisas vão aparecer, aos olhos do que é limitado, como algo terrível e isso é, enquanto
permanecerem no limitado.

Mas essas coisas nada são em relação ao depois, em relação à Luz que está vindo.

Essa passagem obrigatória, como foi anunciado por alguns Santos, será abreviada, justamente, para os meus
Filhos.

***

Como sabem, todos vocês são meus Filhos, mas muitos ainda estão se desviando de mim e não podem
acolher a Luz, porque eles não estão claros com eles mesmos.

Eles têm muitas afinidades com a sedução deste mundo e com as suas ilusões.

Muitas coisas aparecer-lhes-ão mais claramente ainda, depois de 17 de julho.

Eu irei acompanhar MIGUEL durante a sua vinda.

Eu voltarei também no dia 27 do mês de julho, para anunciar-lhes esse fato astronômico essencial que
esperamos desde tanto tempo.

Haverá, certamente, preparativos a realizar.

Esses preparativos são, antes de tudo, interiores.

Eles participam, e irão participar, deste esclarecimento.

Este esclarecimento não é sofrimento, é Alegria.

Ele contribui para a sua liberação.

Ele contribui também para permitir-lhes acolher, na Alegria, o meu Anúncio.

É realmente tempo, agora, de seguir o seu Coração e o que ele lhes dita, pela sua Vibração.

Não há qualquer obstáculo que possa ou deva impedi-los de ir para o seu Essencial.

Quanto a mim, eu voltarei no dia 17 de julho, às 17 horas também (hora francesa).

***

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, durante esse mês de julho, uma série importante de mudanças, na
superfície desta Terra como em vocês.

De fato, os preparativos aceleram-se e terminam.

Ancorem firmemente a Luz no seu Coração.

Tenham o seu Templo Interior pronto, porque é por Ele que vocês irão nascer no novo mundo.

O conjunto das minhas Irmãs, das quais vocês conhecem os nomes agora, vai intervir também por vários
canais, para dar-lhes, cada uma delas, meios muito simples de aprimorar a sua clarificação e a sua elevação.

Vocês devem estar felizes pelo nascimento da nova Terra.

É preciso que superem as resistências, os apegos, para viajarem, leves, para a sua Liberdade.

Eu confio no seu olhar atento e frente à sua lucidez crescente.



Lembrem-se também de que, para os seus entes queridos e para o conjunto, também, dos seus Irmãos e
Irmãs e de outras formas de Vida deste planeta, o melhor apoio, a melhor força está na intenção do Coração e

não nas palavras.

Quanto melhor vocês se estabelecerem no seu Coração, na Luz, melhor vocês farão beneficiar, de maneira
silenciosa, a Terra, qualquer forma de Vida e também os seus familiares, pelo menos aqueles que acolhem a

Luz.

***

Lembrem-se também de que, ir para a sua Liberdade, é deixar todas as formas de Vida livres para a sua
escolha, para o seu destino.

A melhor maneira de Servir-me e de Servir a CRISTO é estar nesta Vibração e nesta Consciência, nesta
tranquilidade, nos alaridos deste mundo.

O conjunto das Ilusões e das construções ilusórias cai, e cai cada vez mais rápido, diante do afluxo da Luz
neste mundo.

Mesmo a sua Luz alimentando a Luz e não a Sombra, essas Sombras residuais devem ser iluminadas, elas
também, e desaparecer.

***

Saibam que, durante este período, e até o meu Anúncio, estamos ao seu lado, em grande número, tendo-nos
prontos para tudo, a fim de que a sua Luz possa emergir, mas são vocês que realizam o trabalho.

Nisso, vocês são abençoados e amados bem além, até mesmo, do que poderiam crer ou esperar, na melhor
das hipóteses.

Mantenham a capacidade para o Amor.

Mantenham a capacidade para a Luz, para a Vibração do seu Coração e tudo irá da melhor forma.

Vocês estarão sempre no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas.

Isso faz parte da confiança na Luz.

Isso faz parte também, da atração e da Graça da Luz.

Eu não irei mais longe nas palavras.

Juntos, nós trabalhamos para que a Luz seja restituída a este mundo e ela o será, na totalidade.

A Terra vai encontrar a sua Liberdade, a sua Sacralidade.

Minhas Irmãs e eu mesma asseguramos-lhes o nosso infalível Amor, a nossa infalível Presença e Serviço.

Meus queridos Filhos, eu lhes digo até muito em breve.

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

(*)



(**)

(***)



***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://autresdimensions.info/articled1b4.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-27_juin_2010-articled1b4.pdf

27 de junho de 2010

***

Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articled1b4.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-27_juin_2010-articled1b4.pdf
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente de me reencontrar entre vocês, nesse dia dedicado à Energia de Maria e à
Presença de Maria.

Mas Maria, e também nós, estamos aí, nós, os Croûtons (Anciões) e nós somos vários a vir com vocês, porque é importante.

Então, de início, eu lhes transmito todas minhas bênçãos, todo meu Amor e espero que avancemos juntos, grandemente.

Então, vamos começar como de hábito, caros amigos.

***

Questão: gostaria de conhecer minha taxa Vibratória.

Então, aí, cara amiga, não é questão de eu, de lá onde estou, mesmo se percebo seus casulos de Luz, lembrem-se que lhes dar uma
taxa Vibratória é talvez uma verdade no plano em que vocês estão, mas que isso vai congelá-los, de maneira inexorável, ao nível em
que lhes disserem.

Então, se vocês acharem que é demasiado baixo, não ficarão contentes.
Se lhes dizem que é muito bom, ficarão tranqüilos.

Então, vocês têm ainda sistematicamente, eu observo, a necessidade de se tranquilizarem a si mesmos.

Tranquilizarem-se de que?
Por que vocês querem medir ?

O importante é sua capacidade para se estabelecerem na Presença, no Supramental, na Vibração do Coração, no Fogo do Coração,
no alinhamento das 3 Lareiras.
O resto é apenas ilusório e é uma projeção do mental.

Mesmo se exista, ao nível tecnológico, mesmo se exista, ao nível do pêndulo, hoje, nós, os Croûtons e o conjunto da Confederação, nós
lhes pedimos que se ocupem de seu Coração, o resto não tem mais qualquer, estritamente qualquer, importância.

Portanto, enquanto vocês quiserem se afastar para saberem se vocês estão, como dizem os radiestesistas, a 12.000 angström, a
20.000 angström, se a água que bebem está a tanto de Vibrações e se o lugar onde vivem está a tanto de Vibrações, vocês recaem
inexoravelmente na dualidade.

Portanto, é ainda uma marca do ego.
Portanto, é completamente possível medir.

Mas, qual é a finalidade?
Guardem presente no espírito que o que é importante, nos tempos reduzidos em que estão, não é saber se vocês vibram a tanto ou a
tanto, mas subir sua Vibração.

Então, a partir do momento em que os congelam numa Vibração, ainda que seja ela a mais tecnologicamente medida, qual é o
interesse?
Qual é essa necessidade de se tranquilizar no exterior?
Qual é a necessidade que vocês têm, de maneira compulsiva, de ter uma confirmação no exterior, uma vez que, tanto os Arcanjos,

O.M. Aïvanhov - 27 de junho de 2010
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como todos os Seres despertados que se sucederam sobre esta Terra, sempre lhes disseram a mesma coisa: a única resposta está
no Interior.

E, cada vez mais, nós insistimos nisso.
Isso vocês o sabem.
Mas também nós insistiremos cada vez mais.

A cada vez que forem perguntar, coloquem-se a questão de por que há essa pergunta.
E, para tudo, é assim.

Porque, enquanto vocês procurarem uma resposta no exterior de vocês (quando digo no exterior de vocês, é por uma entidade que não
seja você mesmo), vocês se afastam de vocês mesmos.

Então, é verdade que dá prazer ao ego saber que se vibra a 15.000, ou que se vibra como o Cristo, ou que se vibra na Vibração de um
Arcanjo, ou etc. etc..
Mas tudo isso são mecanismos exteriores que os afastam da reversão.
E, sobretudo, isso os afasta da simplicidade.

Vocês acreditam que nós, onde estamos, passamos nosso tempo a nos medir?
Será que viria ao espírito de um Arcanjo medir a Vibração de outro Arcanjo?

Portanto, é importante compreender que somente é determinante sua Consciência e sua Vibração.

Mas, agora, se você diz com sua Consciência: «onde está minha Vibração?», é que você não identificou a Vibração ao nível da
Consciência, porque jamais viria ao espírito da Consciência que Vibra saber onde ela vibra.
Ela se contenta de Vibrar.
E quanto mais ela Vibra, mais tem vontade de Vibrar, é tudo.

E é preciso verdadeiramente ir, e vão lhes dizer sem parar: para a simplicidade.
Ir para a simplicidade é também ir para a humildade.

Também, quando há algo que emerge, assim, de vocês (como querer um pirulito, querer um bombom), de onde vem isso?
O que é que expressa em vocês esse desejo?
Vocês acreditam que a Luz tenha necessidade de um pirulito ou de outra coisa?
Ela tem necessidade de Ser.
Ser, é Ser.
Não é ter.
Não é saber.

Assim que vocês pronunciam a frase, que ouvi muito frequentemente em minha vida, como aqui, quando você diz, “gostaria de saber”,
vocês se fazem ter vocês mesmos.

O objetivo não é saber.
O objetivo é Ser.

E quando é que vocês aceitarão, porque aí os tempos são cada vez mais apertados, eu posso lhes dizer.

Nós diremos outras palavras daqui a pouco, progressivamente e à medida das questões.

Mas o importante é se centrarem.
Vocês podem fazer o que quiserem.
Vocês podem fazer o amor, chupar um pirulito, correr de quadriciclo, se vocês estão no Ser, não há qualquer problema.

Mas se vocês saem do Ser para compensar, ou para uma noção que nada tem a ver com o Ser e descerem no nível Vibratório, o que
quer que façam vai afastá-los do Ser.

Em contrapartida, se vocês estão no Ser, naquele momento, a frase que lhes diria e que é certamente uma das frases mais
importantes, não hoje, não minha, é: “ame e faça tudo o que te dá prazer”.

E amar não é saber, amar é Ser.
O resto é secundário, como vocês dizem.

Vão cada vez mais para a simplicidade.

A identificação da Vibração, do Coração, de sua Vibração, do Fogo e do alinhamento das Lareiras, tudo isso, se querem, é essencial.
O resto apenas vem depois.

Então, é evidente que é muito emocionante saber qual é seu Anjo guardião, saber quais são suas linhagens, mas, se eu lhes digo do
exterior, isso não tem de forma alguma o mesmo valor e a mesma eficácia que se são vocês que descobrem, pela Vibração, pela
elevação Vibratória e pela elevação de Consciência que vai junto, como tudo isso se revela.

São também as palavras de Cristo, que ele realmente pronunciou: “procurai o reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado”.

Isso vai se tornar cada vez mais capital e cada vez mais urgente.
Todo o resto (e quanto mais vocês avançam nos dias que se anunciam) se estabelecerá por si mesmo.

Mas vocês serão obrigados a se manterem nesta Vibração, nesta Consciência, nesta Alegria, para evitar viver o que eu chamei de
Terror.
Não é uma piada, nem uma visão do espírito.
É a estrita verdade.

Mas eu lhes peço para acreditarem em mim.



Mas eu lhes peço para acreditarem em mim.
Eu lhes peço simplesmente para viverem o que vieram viver.

E viver é Vibrar.
E viver é elevar a Consciência.

Quando lhes dizemos que vocês estão num período que é mesmo único desde mais de 50.000 anos, isso deveria incitá-los a ter o fogo
nos fundilhos e no Coração.
Não é uma piada.
Não há nada, tampouco, de sério aí: há algo de grave.

Mas grave, no sentido de intenso, de profundo.

É um período que foi anunciado, é um período que foi preparado pela Luz, como pelas forças opostas à Luz.

A Luz ganhou, desde quase um ano.
A Luz se estabelece.
A Luz conquistou.

Ela conquistou Sendo e ela lhes pede para Ser.

Não é mais tempo de fazer tolices, ao nível espiritual, quero dizer.
Depois, vocês fazem o que quiserem de sua vida.

Se vocês tocam o Ser, vocês podem ir colher flores, vocês podem ir ao teatro, isso não tem qualquer espécie de importância.

Vivam cada minuto como se fosse o último, mas vivam-no no alinhamento, no Ser e na Vibração.
Depois, façam o que lhes dá prazer.

***

Questão: pode nos falar da origem da palavra AM-OR?

A palavra Amor vem de IM, que é a raiz do OD-ER-IM-IS-AL.

O IM está ligado aos Mistérios, e o Amor é um Mistério.

Agora, OUR (porque no francês se escreve AM-OUR – amour) está em relação com uma Chave Metatrônica que não lhes foi revelada
pelo momento.

Mas vocês saberão mais este verão (inverno no hemisfério sul).

A palavra Amor é (como o disse em muito numerosas vezes, cada um emprega à vontade), globalmente, um fantoche, na humanidade.
Porque a maior parte, vocês falam de amor, vocês fazem o amor e, quando vocês fazem o amor, vocês encontram uma fulgurância da
Unidade, mas isso não dura, certamente.
A menos que façam o amor 40 vezes por dia, não é?

Ainda que vocês tivessem a força para fazê-lo; a sexualidade tem um lado, efetivamente, sagrado.
Mas o mais importante, eu diria, finalmente, é fazer o amor consigo mesmo.

Atenção, eu não falo de se fazer o amor como vocês fazem o amor com outra pessoa.
Eu falo de se fazer o amor a si mesmo, é se amar a si mesmo.

Se amar a si mesmo não é satisfazer pequenos prazeres ou pequenos desejos.
É entrar em seu próprio Coração.
É escutar o que diz o Coração e não escutar o que quer saber a cabeça.

Então, a raiz da palavra Amor: a palavra que corresponderia mais, ao nível Vibratório, em relação com UR, com a Lemúria, com AM-
OUR (no francês) seria, se querem, IM-IM.

E isso os remete, de maneira fundamental, ao Mistério da Criação.
A Criação, que é Amor e Atração.

Mas, certamente, quando vocês dizem «eu te amo», isso não é uma Vibração, são insinuações.
Quer dizer que há já a projeção do que vocês têm em sua cabeça com relação ao desejo de posse.
Sempre.

Seguidamente, então, essa palavra foi empregada a tal ponto que, na língua anglo-saxônica, diferencia-se o amor sob diferentes
planos: amar, gostar, na tabela.
Amar na tabela não é amor com um A maiúsculo, ou “Love”, como se ama alguém.
E mesmo nesse grande «Love» há a noção de posse, sobretudo entre os seres humanos.

Agora, eu, o que eu amei mais em minha vida, foi o sol.
Eu tinha uma adoração pelo sol.

Agora, vocês, o que vocês devem amar mais que tudo, é a Fonte e o sol, que é um reflexo da Fonte e vocês mesmos e o conjunto da
humanidade.
Porque, enquanto vocês detestam qualquer pessoa, mesmo os maus rapazes, naquele momento, vocês não podem estar no Amor.

O Amor inclui tudo.
O Amor é Vibração da Unidade.



E a Unidade não se importa, a Fonte não se importa, se você é um mau rapaz ou um bom rapaz.
Ela ama indistintamente e ela nutre do mesmo modo a todos, como Maria.

Há, para cada sílaba sagrada, mesmo invertida, uma raiz.
Todas as línguas que vocês chamam de indo-européias, ou seja, a maior parte das línguas faladas na superfície da Terra, é derivada
dessas raízes sumérias.
Sem exceção.

Aliás, houve uma aproximação original que foi conduzida, eu creio, pouco tempo após minha partida desse plano, por seres que
descobriram que o cérebro falava por sílabas e não por letras e não por representações específicas, exceto nas línguas que vocês
chamam de ideogramaticais.

Mas o cérebro reconhece sílabas e as sílabas são meios de programação, do que se servem, aliás, os maus rapazes, através de
siglas, através de símbolos.

Mas, da mesma forma, as sílabas são Vibrações e são essas Vibrações silábicas que são percebidas e reconhecidas na Vibração e
no cérebro, antes mesmo do significado da palavra.
É o que se chama de linguagem silábica original, mesmo que tenha sido invertida nesse mundo.

***

Questão: como praticar o questionamento com o Coração, a escolha com o Coração?

Isso faz parte dos ensinamentos que foram dados pelo mestre Ram, eu creio.
Basta se colocarem primeiro no alinhamento, na meditação, em oração, no recentramento, empregue a palavra que lhe convém.

Colocar a Consciência no Coração, se ajudando eventualmente da respiração, de posturas, de cristais, do que quiser.
Perceber a Vibração e a rotação do Chacra do Coração.
Nesta rotação ou nesta Vibração, mais ou menos forte, você vai, naquele momento, colocar sua questão ou sua pergunta.
E você vai ver o que acontece, naquele momento, na Vibração do Coração.

Se ela não se move, já não é mau.
Se ela se amplia, a resposta é sim.
Se ela desaparece, inteiramente, a resposta é não.
Isso é válido para as escolhas.
É válido para tudo.

É assim a resposta do Coração, não é mais a resposta da cabeça, da lógica, do prazer, dos apegos, do afetivo.
É a verdadeira resposta do Coração, que está em relação com seu caminho.

***

Questão: colocar uma questão ao outro, sem esperar resposta, simplesmente para permitir ao outro se exprimir, é certo?

De forma alguma, porque a resposta será colorida, a princípio, da compreensão do outro.
Você vê, já, que, para a mesma palavra (a todo o momento falamos da palavra Amor), cada um tem uma vivência, uma compreensão e
um sentido determinado, mesmo ao nível Vibratório, que é profundamente diferente.

Mesmo a palavra Luz.
A Sombra também, ela fala de Luz.
Ela vai lhes falar do diabo curvado, certamente, mas se emprega as mesmas palavras.

Como você quer confiar nas palavras?
Então, a partir do momento em que você coloca uma questão a alguém, é preciso ainda que ele tenha compreendido a mesma coisa
que você.

As palavras não são absolutas, jamais.
Cada palavra, se não é acompanhada de Vibrações, tem sempre uma colocação diferente para cada um.

Um exemplo muito simples: se eu lhes peço para imaginarem uma cadeira, vocês todos sabem o que é uma cadeira.
Todo o mundo o sabe, não é?
Mas se eu lhes peço para ver uma cadeira, ou pensar em uma cadeira, haverá tantas descrições ou desenhos, é similar, como seres
humanos presentes na sala.

Mas é similar para a palavra Amor.

Vocês percebem, já, para os objetos.

Então, vocês imaginam bem para os conceitos que não são objetos.
E mais, quando vocês colocam uma questão ao outro, há sempre um nível que corresponde ao visível da questão que vocês colocam e
há um nível invisível, que é sua própria projeção.
É sempre assim.

***

Questão: como responder a uma questão para a qual eu não tenha a resposta?

Então, se você responde, é que você mente.
A honestidade consiste em dizer o que?
Que você não tem a resposta.
Ou então fazer silêncio, não responder.



Primeiro, é preciso bem compreender que, caro amigo, o que você define quer dizer, já, através da questão que você coloca, que você
se sente agredido através das questões, não é?

Há muitos seres humanos que colocam questões para se tranquilizarem a si mesmos, mas eles não se dão conta que, para se
tranquilizarem a si mesmos, eles colocam o outro numa situação insustentável.

Isso se chama de desrespeito e esse desrespeito, frequentemente para aquele que coloca a questão, é chamado de amor.
É assim em todas as relações.
Seja numa assembléia política como no leito com seu marido ou sua mulher.
É preciso estar lúcido de tudo isso.

***

Questão: qual é o papel de minha vida?

Caro amigo, a resposta está em seu Coração.
Quem tem a melhor resposta que você mesmo?
Quem tem a melhor resposta que seu ser profundo?

O único papel que você tem a conduzir, doravante, é de se estabelecer no Ser.
É o papel o mais importante, é o que eu disse anteriormente.

Estabelecer-se nesse papel, que é seu único papel, o resto são apenas comédias.
Depois, você faz o que lhe dá prazer.

Mas você não encontrará, na vida, sobretudo agora com a aceleração Vibratória, com a aceleração do mundo, com a duração de vida
que é muito mais longa desde 3-4 gerações, você não encontrará qualquer satisfação durável no efêmero.

Mesmo se eu seu que os amantes se dizem amor eterno, se possível até o túmulo, certamente, isso tranqüiliza.
Todo o mundo se crê eterno.
Mas o eterno não está no efêmero.

Então, vocês não têm todos a mesma percepção e vivência do tempo que passa.
Primeiro, Sejam.
Depois, divirtam-se a se projetar a 10 anos, a 20 anos, façam, como se diz, planos sobre o cometa, se querem.

Mas enquanto vocês vivem no futuro, vocês não estão no presente.
E enquanto vocês estão no passado, vocês não estão tampouco no presente.

É preciso também saber o que vocês querem.
Não se pode Ser e querer ter.
Não se pode Ser e estar sujeito às influências de seu próprio passado.
Não se pode Ser e estar dependente de uma autoridade exterior.

Então, é preciso saber se vocês querem Ser ou não.
O resto é supérfluo, o resto vem por si.

Uma vez que vocês estão no Ser, as sincronias, a fluidez da Unidade, todas as leis de atração e de ressonância se instalam para que
sua vida se desenrole segundo o plano do Ser, que é perfeição, que é abundância e que é serenidade.

Enquanto vocês não estão no Ser, não procurem a serenidade.
Vocês não a encontrarão.
E isso será cada vez mais verdadeiro nos dias e nas semanas que vêm.

Lembrem-se, também, que vocês colocam questões muito lógicas, que os afastam do Ser.

Hoje, o Ser está ao alcance da mão.
Vocês são ajudados como nunca, mas, ainda uma vez, há somente vocês que podem dar esse passo.
Apenas você, e somente você, ninguém mais.

E nós os engajamos a dar esse passo, certamente, porque é importante para vocês.

Então, saber se o raio rosa vai descer amaná, se Maria vai chegar numa embarcação de cor azul ou amarela ou rosa, isso não tem
qualquer espécie de importância.
Saber se um cometa vai cruzar seu céu, tudo isso são coisas que nós lhes demos progressivamente e à medida do tempo.

Mas, como o constatam, o discurso de uns e de outros será cada vez mais nesta noção de urgência a Ser.

Eu diria que vocês devem se alegrar: as cenouras estão cozidas.
É tempo de cozinhar outra coisa.

E lembrem-se também que vocês estarão, no plano vibratório, no momento certo, no lugar certo, e com as pessoas certas.

Quanto mais vocês estiverem alinhados com seu Coração, mais as projeções de desejo («ah, mas sim, mas aí, não está bem», «ah,
mais aquele lá, ele é assim», «ah, bem, sim, aí, me falta isso») não terão em breve mais curso.

Vocês estarão tão contentes de terem encontrado a Vibração do Coração, naquele momento, porque o único contentamento sairá dali.
O resto será apenas estéril.
O resto será apena sofrimento, e não é uma piada o que lhes digo.

Vivam cada minuto, e eu já disse no ano passado, como se fosse o último.



***

Questão: Existe um marcador do estabelecimento do Fogo do Coração?

Sim.
Aí não é questão de sentir a Vibração.
Todos os seres que reencontraram Maria, mesmo sem crer em Maria, reconhecem a Vibração de sua Mãe.

Para o Fogo do Coração, que é sua Vibração como Ser ardente, como Ser Unificado, assim que ela caia sobre você e você a vive (a
Vibração), você apenas pode constatar que há o Fogo do Coração.

Mas esse Fogo do Coração não é mais uma Vibração, não é mais uma pulsação, não é mais uma respiração, é uma Lareira que
consome sem consumir.
Dificilmente se pode descrever com palavras.
É o que tento fazer.

Mas, assim que vocês o vivem, vocês sabem o que é.

Agora, quando se chega a esta alquimia do Coração, ou seja, perceber a Vibração do Coração, começar a misturar a respiração e a
pulsação cardíaca, o que acontece?
Acontece que vocês respiram com o Coração.

Vocês não têm mais a impressão de que o Coração é dois, boum-boum.
A respiração é dois também, mas é mais ampla e, de repente, vocês passam no Fogo do Coração.
Aqui se está bem além do switch da Consciência.

***

Questão: há uma diferença entre Presença e Existência?

Sim, totalmente.
Primeiro, é preciso compreender que Existência [Estado de Ser] é um corpo.
Que esse corpo é um corpo que lhes é desconhecido.

Que a Presença é a Presença a si mesmo: é o alinhamento da Consciência no Coração, se manifestando pelo switch da Consciência
e pela Vibração do Coração.

Nesta Vibração do Coração se estabelece a possibilidade de estabelecer um contato com a Dimensão de Existência e a Dimensão
ou a Vibração também, da Existência.

Portanto, a Presença, é já estar presente a si mesmo, é estar alinhado no instante.
É ser capaz de se estabelecer na Vibração do Supramental, lá onde o mental não vem mais perturbar, lá onde as emoções não vêm
mais perturbar.

É nesta Presença que pode se estabelecer a Existência.
São, eu diria, etapas sucessivas.

As palavras empregadas pelos Arcanjos, ou por nós mesmos, quando decidimos empregar a palavra Luz Vibral (Luz da Vibração), era
evidente que queríamos diferenciar, desbanalizar, de algum modo, a palavra Luz (porque todo o mundo emprega a palavra Luz à
vontade, como a palavra Amor) e atrair sua Consciência para o fato de que a Luz é Vibração.
E isso vocês o sabem, no sentido físico, certamente, mas, ao nível espiritual e ao nível de seus diferentes corpos, é também uma
verdade.

Quer dizer que se pode muito bem perceber uma Luz como processo de visualização, mesmo pelo 3º olho.
Pode-se imaginar ver o sol.
Pode-se ter o efeito do sol.
Naquele momento, há uma diferença.
Num caso, estou no meu imaginário, que é me é próprio, portanto, eu imagino que eu vejo o sol, eu estou numa praia e eu vejo a praia,
eu vejo a água, eu vejo o sol.
Isso, é imaginário.

Mas este imaginário tem o meio de tocar o que chamam de mundo imaginal, ou seja, o mundo dos arquétipos e da Vibração.

O exemplo que dei, há 4 anos, era muito preciso, eu me lembro, imaginem, eu digo: “ah, eu vejo o sol”.
Isso lhes dá nem calor, nem frio, não é?
Se eu quero traduzir esta emoção para vocês, o que vou fazer?
Eu posso pintar, desenhar ou descrever o que vejo.
O que eu vejo é completamente real, se o vejo, mas, entretanto, pertence ao meu imaginário.

Em contrapartida, se eu digo que vejo o sol e vocês começam a ter uma queimadura de sol, aí estamos no mundo dos arquétipos.

O que diferencia?
É a Vibração.

Então, obviamente, alguns artistas muito dotados são capazes, pela pintura, por exemplo, de sugerir a Vibração pela cor do que eles
viram, mas a diferença essencial é que o imaginário lhes é próprio e não é portador de Vibração no exterior de vocês.

O imaginal é outra coisa.
O imaginal é verdadeiramente aceder à Essência da Vibração.
Quer dizer, ao que está além mesmo da forma.
Quer dizer, o efeito.



Quer dizer, o efeito.

***

Questão: vi uma lemniscata horizontal, correspondente à Coroa Radiante do Coração, com uma lemniscata vertical, correspondente à
Coroa Radiante da cabeça, fundir com aquela do Coração. Tudo isso corresponde à realidade?

Aí também, se está no imaginário.
Existem lemniscatas sagradas, que são circuitos energéticos, que podem ser uma representação que vocês têm nas estruturas que
vibram, e o Arcanjo Miguel lhes falou da lemniscata sagrada que cruza ao nível da garganta, não é?

Aliás, não há duas lemniscatas, caro amigo, há muito mais e, do mesmo modo, ao nível do Chacra da Coroa, coronal, há pontos de
Vibração que lhes foram revelados.

Esses pontos são unidos segundo princípios de oposição, um a um, mas também lateralmente.
Você pode muito bem imaginar que entre um ponto ou dois pontos e dois outros pontos há uma lemniscata e é uma verdade.

Caro amigo, vamos ser claros.
O que você vive é a sua verdade.
Ela é verdadeira para você.
Nesta Dimensão, não existe qualquer Verdade absoluta.
A única Verdade absoluta é o acesso à Existência, todo o resto é relativo.

***

Questão: se uma Criação tem por vocação se tornar superior a seu Criador, o que significa a escala de valor superior/inferior nos
mundos Unificados?

Absolutamente nada.
São vocês que emitem, na palavra superior, através desta questão, um julgamento de valor, eu não coloco nenhum.

Quando digo superior, falo de estado Dimensional.
O que é superior é simples: os níveis os mais elevados não tem mais qualquer antropomorfismo.
Mas eles não são superiores para nós.
Eles são simplesmente uma forma de Consciência que Vibra diferentemente.
E é chamada superior, não porque é superior, simplesmente porque comporta mais simplicidade e mais elevação para a Fonte.

A palavra elevação também não deve ser tomada no sentido de que estamos longe da Fonte, nós.
Eis que nós estamos, todos, interligados, nas Dimensões Unificadas.
Simplesmente há Consciências que exprimem potenciais diferentes e formas diferentes, Vibrações diferentes e organizações
diferentes.

***

Questão: em que o homem será superior a seu Criador, no caso, sua Criadora Maria?

Atenção, sua Criadora desse corpo biológico e somente desse corpo biológico.

Vocês não foram criados, integralmente, por Maria.
Ela é sua Criadora, certamente, mas vocês são seus próprios Criadores, certamente, também.

Portanto, há uma relação de filiação, não espiritual, mas genética, com relação a Maria.

Vocês podem muito bem ter filiações espirituais que nada têm a ver com suas linhagens deSirius, a maior parte de vocês, aliás, é o
caso.
Mas sua Criadora é Maria, na Dimensão que vocês habitam, antes que ela fosse contaminada.

Quando uma forma biológica dotada de Consciência é criada, esta forma é chamada a se tornar de longe superior à Dimensão original
de Maria.

O que quer dizer superior, nesse sentido, é se tornar ainda mais simples que Maria, quer dizer se tornar um triângulo ou um planeta ou
diretamente uma estrela.

É nesse sentido que Miguel os chamou de 'Sementes de Estrelas'.
Porque, tendo participado de uma Criação em estrutura de carbono, vocês serão todos, um dia, um verdadeiro Sol ou um verdadeiro
planeta, e não um anjo, lamento.

***

Questão: além da ausência de palavras, o que é o Silêncio no Ilimitado?

Essa é uma questão para Um Amigo ou para Sri Aurobindo, mas eu diria, em minha modesta linguagem, que é, para mim, a
dissolução no Tudo.
É o momento em que todos os marcadores desaparecem.
Você não sabe mais quem você é, você não sabe mais onde você está, você não sabe mais nada, exceto que você É.

É assim, o Silêncio: a perda total de todo marcador.
Não há nada do exterior onde se pendurar.
Há somente que manifestar o Ser.

***



Questão: em que Silêncio Interior e Alegria Interior podem se reunir?

Porque a Alegria não é exaltação ou exuberância.
A verdadeira alegria de que lhes falam, de que fala Sri Aurobindo, de que fala Um Amigo e outros, não há outras palavras, é difícil.

O Fogo do Coração, também, é uma Alegria, mas em outro nível, em outro estado de expansão e de dissolução.

No Fogo do Coração, vocês são identificados a Shiva ou à Fonte, se preferem, ou a Miguel.

Vocês se tornam vocês mesmos a Vibração Micaélica que está, aliás, em vocês, como o disse o próprio Miguel.

Como Maria está em vocês, já.

Como o Cristo está em vocês.

Como o conjunto da Criação está em vocês.

Quando eu digo em vocês, é no Ser, mesmo nessas estruturas biológicas no entanto falsificadas.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve.
Fiquem bem.

************
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Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam as minhas homenagens.
Eu venho a vocês num exercício que não me é habitual, aquele de responder às suas perguntas.

Vou tentar fazer tão bem como RAM.
Eu os escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o Silêncio no Ilimitado?
Dentro de todos os ensinamentos tradicionais, em todas as correntes e todos os povos, não pode haver

acesso a outra manifestação da Consciência sem a passagem por esta etapa do Silêncio.

Esse foi o objetivo da meditação, da oração, de algumas práticas chamadas de Yoga, no meu país, como na
China ou em outros lugares.

O Silêncio, fazer silêncio, consiste em, pouco a pouco, apagar o conjunto de sinais da projeção da
Consciência no exterior de si.

Como sabem, a sua manifestação, neste mundo, é apenas uma projeção.
Projeção modificada e alterada, tendo provocado, pela reprodução da experiência, a perenidade da

referida experiência de projeção.

Assim, portanto, é desejável, e indispensável, realizar a extinção dos sentidos, a extinção de todo sinal
exterior, para descobrir o que está no Interior, o que não permite aparecer ao olho da Consciência comum,

enquanto ela funciona.

Do mesmo modo que o sonho se manifesta de modo comum durante o sono, é o mesmo para a Consciência.

Assim, portanto, no sono, que se caracteriza por uma imobilidade do corpo, dos pensamentos, é aí que pode
se manifestar outro aspecto da sua Consciência que, habitualmente, não está aparente.

No que se refere, também, ao Supramental, aquele que só pode aparecer, assim como expliquei em minha
vida, no Yoga Integral, pela dissolução do mental.

Isso se chama meditação, atenção, oração, segundo o método que vocês empregam para ali chegar.

Vocês não podem chegar a entender o seu Coração, em todos os sentidos do termo, colocando-se na
cabeça.

SRI AUROBINDO - 27 de junho de 2010
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Vocês não podem estar à escuta do seu ser Interior, qualquer que seja o nome que vocês lhe deem, sem
fazer calar o que vem do exterior.

Do mesmo modo que, quando fui São João, eu necessitei de uma reforma intensa, durante vários anos, para
estar apto a recolher as palavras de Cristo.

Esta preparação foi muito longa, várias dezenas de anos na penumbra, limitando o máximo possível a
Consciência exterior, comum.

É apenas a esse preço que eu pude estar à escuta, no meu ser Interior, das palavras de Cristo.

É muito difícil, para o ser humano, deixar se expressar, no mesmo tempo e no mesmo espaço, a consciência
comum e a Consciência Supramental.

É uma ou outra.

Do mesmo modo que vocês não podem conduzir um automóvel e olhar um jogo do que quer que seja.
É o mesmo para a Consciência.

O silêncio dos sentidos, dos sinais da consciência exterior, é uma preliminar indiscutível para o
estabelecimento do Silêncio Interior e da sua plenitude.

Esse Silêncio não é o Vazio.
Ele é Pleno.

Pleno da Vida e da pulsação da Vida.

A tal ponto que, antes de ali chegar, frequentemente é ouvido o que eu chamaria de canto da Vida, ou som da
alma, ou som do Espírito.

E é no curso desse som da alma e do Espírito que pode se estabelecer o Silêncio Interior.

Na China, isso foi chamado de vacuidade, no Tao.

Mas seja qual for a tradição, seja qual for a civilização, as palavras são diferentes, mas o princípio e a
realidade são os mesmos.

Seguinte.
***

Questão: como se instala a consciência do Ilimitado no Silêncio?

Eu diria que um decorre do outro.
Não há, propriamente falando, técnica mais adequada do que outra.

Há, primeiro, como acabo de dizer, a capacidade para se estabelecer no Silêncio da consciência exterior.

Apaziguamento das tensões, apaziguamento do mental, apaziguamento das emoções, pacificação.

Estabelecimento na vacuidade ou no Vazio, aparecimento de sons e, depois, o acesso ao Ilimitado.
Ninguém pode pretender aceder a este Ilimitado mantendo a limitação.

É impossível.

É preciso fazer, de algum modo, cessar toda projeção da Consciência ao exterior do Ser.

Nas escrituras da Índia, a maior parte dos Imortais descreveu, em meio a um corpo de Conhecimentos
chamado de Siddha Yogas, uma série de elementos propícios a ir para esta Consciência Ilimitada.

Hoje, lembrem-se de que vocês estão em um outro tempo e em uma outra época, onde a Luz chegou até
vocês e que o princípio é diferente.

Há somente que acolher, porque ela já está aí.

Antes desta geração, eram esforços constantes, um ascetismo permanente, dificilmente compatível com uma
vida exterior invasiva.

Era preciso fazer o esforço de se elevar para a Luz.Hoje, a Luz vem até vocês.
Ela bate à sua porta.

É isso que descrevi antecipadamente, como a chegada do Supramental, na minha vida.

Assim, portanto, o movimento, antes desta época, era de baixo para cima, se pudermos dizer, enquanto que o
movimento, hoje, se faz de cima para baixo.



Isso participa do consentimento à Luz e do que Um Amigo e um Arcanjo denominado Anael lhes deram
como Abandono à Luz.

O princípio é o mesmo, seja no movimento baixo-alto como alto-baixo.
Trata-se, em última análise, sempre do mesmo processo de extinção da consciência limitada.

O mais difícil, no fato de viver esta extinção, é que a consciência limitada faz tudo, absolutamente tudo, para
não viver a extinção, porque ela está programada para isso.

Existem, portanto, muitas barreiras que, hoje, são muito menos intransponíveis, eu diria.

Não é menos verdadeiro que é preciso, entretanto, apagar os sinais exteriores da consciência que os
projetam na Ilusão.

A consciência comum faz tudo para fazê-los crer e fazê-los aderir ao princípio de que a Ilusão é a única
Verdade e a única realidade.

O que, bem entendido, é totalmente falso.

É uma mudança total de paradigma, de compreensão, de vivência, que tentei ilustrar por esse mecanismo
de switch da Consciência, que conduz e que conduzirá cada vez mais seres humanos a experimentar a

Alegria do Coração, o Fogo do Coração e o retorno à Verdade.

Seguinte.
***

Questão: há correlação entre Consciência, Silêncio e movimento, na nossa Dimensão e no Ilimitado?

Há correlação, tanto na ilusão como na Verdade.
O movimento é indissociável da Vida, qualquer que seja, Unificada ou dissociada, qualquer que seja a

Dimensão.

A Vida se caracteriza pelo movimento.
Mas esse movimento é Imobilidade, de outro ponto de vista.

O ‘princípio da reversão’, que se acompanha da passagem de uma Dimensão a outra, no nível das Dimensões
Unificadas, passa por esta fase de switch, mas muito mais natural.

Passar, por exemplo, para um Arcanjo, da sua forma arcangélica, tal como vocês a representam nesta
Dimensão, para a sua Dimensão original, se faz por essa reversão e esse Silêncio.

Entre os dois, há movimento.

Mas, passar de um movimento a outro movimento, passa pela parada do movimento.
A força de inércia é mais ou menos grande, segundo a passagem dimensional visualizada.

Do mesmo modo, esta força de inércia existe entre a consciência limitada e a Supraconsciência.

Esta força de inércia é representada pelo mental, pelas emoções, pelos medos, pelos apegos, pelas feridas.

Seguinte.
***

Questão: o que são as palavras, quando são alinhadas na percepção exata e na Vibração do Coração?

Naquele momento, as palavras se tornam Verbo.
É nesse sentido que nos é possível (e alguns de nós são dotados para isso, alguns seres que passam por

esse canal, como por outros canais) ajustar a Vibração para uma palavra extraída do cérebro do canal,
permitindo então colocar em adequação a palavra e a sua Vibração.

A palavra se torna, então, Vibração por si mesma, além da Vibração sonora.
Ela se torna uma Vibração da Luz.

Assim, alguns de vocês talvez puderam viver isso com o mestre RAM.

Seguinte.
***



Questão: Silêncio Interior e Alegria Interior são da mesma natureza?

Inteiramente.
A Alegria Interior é um estado de Ser, independente de qualquer circunstância exterior e um estado de

plenitude, de imobilidade e de movimento extremo, ao mesmo tempo.

É um estado que poderia se chamar felicidade.
E, aliás, frequentemente, a palavra que é empregada não tem o equivalente na língua ocidental.

É por isso que é chamado de Samadhi.

Mas esse Samadhi não é único.
Existem diferentes variedades Vibratórias e de Consciência.

Desde o primeiro Samadhi que vocês conhecem (e atingível por uma simples relação sexual), até o Maha
Samadhi (que é o Samadhi eterno), toda uma paleta de Samadhi existe, acompanhando-se de um

crescimento da Consciência, assim como da sua dissolução dentro do Tudo.

Há, nos Samadhi os mais avançados, a dissolução do sujeito e a ausência de separação entre sujeito e objeto.
A Consciência não é mais identificada e encarnada dentro de uma forma, mas ela se expande e se torna o

Todo, na realidade.

Seguinte.
***

Questão: a perspectiva de se tornar uma estrela ou um planeta cria em mim uma terrível angústia. Sinto
isso como um freio importante. Poderia me ajudar?

Não estou certo de apreender o alcance da ajuda que é solicitada.
As palavras que poderia pronunciar não seriam de qualquer utilidade.

Alguns seres que começam a provar a Alegria, seja durante os 10 primeiros minutos das horas de Maria, ou
ainda, de acordo com as meditações que foram conduzidas pelos 24 Anciões, levaram-nos a viverem alguns

estados de Consciência modificada com relação à sua consciência comum.

Nesta Consciência modificada, obviamente, as percepções mudam.
A tradução, efetivamente, pode ser de lágrimas de reconhecimento, mas também de medo.Isso faz parte do

aprendizado.
Isso faz parte da experiência.

Obviamente, essas lágrimas podem ser facilitadoras ou bloqueadoras, depende.

Aconteceu a mim também, explorando a Consciência, na minha vida ou mesmo quando eu fui São João,
transcrevendo as palavras de Cristo, de chorar.
Isso não foi para mim bloqueio, mas facilitador.

Assim, você tem sempre a possibilidade de inverter também, no nível de uma manifestação como choros, o
sentido e a direção da Energia e da Consciência sujeitas a esses choros.

As lágrimas não traduzem sempre um estado emocional exacerbado, mas, sim, o mais frequente,
uma reconexão à Essência, que convém, entretanto, apaziguar.

Seguinte.
***

Questão: ao invés de viver plenamente a experiência, eu fujo, me projetando no futuro. Poderia me
iluminar?

É exatamente o que eu disse.
O que toma a fuga é o medo da extinção da consciência limitada.Não há outra alternativa senão enfrentar

também essa fuga.

Mas, progressivamente e à medida que você penetrar os mundos Vibratórios, mesmo neste espaço, como em
sua vida, você ali chegará porque, lembre-se, você é ajudada pela Luz.



Não há portanto que projetar e ter medo, mesmo dessa fuga, porque é ainda muito limitante, não é a fuga em si,
mas o medo que é, eu diria, um elemento muito mais redutor do que a própria fuga.
A fuga é domesticada sem qualquer problema pela experiência, pela Vibração.

O medo, ele não.
Ele é muito mais tenaz.

Não é preciso lhe dar, portanto, mais peso do que ele tem.

Isso poderia se chamar ignorar o medo ou vencer o medo, mas você não pode combater.
Porque, a partir do momento em que você combate, você recai na dualidade.

É o que quer fazê-los fazer a consciência limitada.

Apenas pelo processo de reforço do estado Interior, da Vibração, do Silêncio, que irá se realizar este objetivo.

Seguinte.
***

Questão: o Fogo do Coração corresponde à ativação do 9º corpo? Quando ele é desencadeado, continua a
queimar?

Inteiramente.
A ativação do 9º corpo, ‘corpo de Irradiação da Fonte ou do Divino’, confere o Samadhi.Apenas nessa

capacidade para irradiar esse tipo de Vibração que se vive o Samadhi.

Obviamente, esta lâmpada nova está em relação também com o chacra do Coração.
Há uma relação direta e uma ressonância direta.

Uma vez que o Fogo do Coração nascer, quaisquer que sejam as variações, ligadas às vicissitudes da
consciência exterior, ele não poderá mais se apagar, até o fim.

Porque ele corresponde a uma ativação real.

Do mesmo modo que, quando a Kundalini se desperta, ela nunca mais pode se apagar.

Pode haver acidentes que existiram no passado, quando as ondas da Luz e do Fogo secam, mas, hoje, as
circunstâncias não são de forma alguma as mesmas.

Assim, o Despertar ao Fogo do Coração confere a invencibilidade do Fogo do Coração.

Seguinte.
***

Questão: poderia desenvolver sobre a sílaba OM?

A sílaba OM remete, obviamente, à língua matricial original e à sílaba IM.
A única diferença é que, nas Vibrações novas, o IM está associado a uma zona que está situada acima do

Manipura chacra, diretamente em ressonância com o 8º corpo.
Enquanto que o OM, o mais frequente, na tradição indo-tibetana, remete à Energia da base da Respiração,

no Swadhistana chacra.
O que não é de forma alguma a mesma coisa, ainda que a raiz Vibratória seja a mesma.

O OM, aliás, remete a Vibrações mais densas e menos elevadas que o IM.

A experiência é muito fácil de realizar.
Meditando no som ou pronunciando o som OM, a Respiração e a Vibração se ancoram no Swadhistana,

enquanto que pronunciando o IM, a Vibração se ancora na 8ª lâmpada.

Seguinte.
***

Questão: podemos ligar esta Vibração com a Respiração em nossas práticas?
Completamente.

A Respiração é Vibração.
No começo era o Verbo e o Verbo é Respiração.

Seguinte.



***

Questão: é preciso prosseguir sem folga os exercícios espirituais até o bascular no Estado de Ser ou fazer
pausas para integrar e estabilizar as coisas?

Cada caminho espiritual é diferente.
A finalidade é a mesma.
O objetivo é o mesmo.

Para alguns, será mais fácil realizar isso sem interrupção.
Para outros, haverá necessidade de integração e de espaços de tempo, de retorno à consciência comum.

Cabe a cada um adaptar, em função das suas Vibrações, das suas percepções.

Seguinte.
***

Questão: pode me esclarecer sobre o que me disse quando da cura espiritual de 23 de junho?

O que disse, de maneira geral, não se dirige à personalidade.
Aquilo foi entendido no nível da alma, o que explica, aliás, as reações.

Não há portanto que apreender no nível da compreensão, que pertence à personalidade, ainda uma vez.
Não é compreender que permite liberar.

Jamais.
É uma ilusão do mental que os faz crer que compreendendo, você domina, o que, obviamente, é totalmente

falso.

Seguinte.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***

Irmãos e Irmãs nesta humanidade, eu vou, então, agora, deixar o lugar.
Eu lhes apresento meus agradecimentos e minha gratidão e lhes digo, eu espero, até breve.

Terminarei por essas palavras.

Lembrem-se, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir ou de ler, de que jamais, mesmo se hoje os sinais
são evidentes, a compreensão das palavras que me foram dadas pelo Cristo permitiu, até o presente,

realmente, compreender o que quer que seja do Apocalipse de São João.

Apenas na vivência Vibratória que se expressa a Verdade, bem além do que o mental pode apreender.

Mesmo se, hoje, ainda uma vez, os sinais evidentes são muitos, que todos os Selos e todas as Trombetas
tenham tocado.

Até breve.
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Questão: a parada do mental permite o acesso ao Supramental?

Bem amada, a parada do mental é uma condição necessária e obrigatória, mas não é suficiente para
tanto.

***
Questão: a parada do mental corresponde a uma saturação Vibratória? Se sim, provém das

frequências emitidas pelo cordão Celeste?

A partir do momento em que o mental se acalma, antes mesmo de sua parada, existe, efetivamente,
uma ampliação Vibratória que pode ser percebida, naquele momento, pela própria Consciência.

Esta ampliação Vibratória não é, propriamente falando, de origem Supramental, mas ela se manifesta a
partir do instante em que o mental está em repouso, pois o mental, de modo geral, em meio à sua

Dimensão, é desperdício Vibratório.

De fato, o modo com que o cérebro humano decodifica e compreende o que foi colocado em um plano
Vibratório sonoro, necessita de que a Consciência seja voltada para o que é emitido, e para o que é

recebido e não mais para a Vibração da Vida que pulsa no organismo.

***
Questão: se a ruptura de uma relação afetiva pode reforçar a ligação que se deseja cortar, como

evitar este obstáculo? 

Bem amada, convém compreender que, em suas relações estabelecidas nesta Dimensão, mesmo se
lhe der prazer falar de almas, falar de vidas passadas, uma relação, qualquer que seja, apenas se torna

livre a partir do momento em que, como vocês dizem, a liquidação final é feita [saldo zerado].

Ora, bem frequentemente, em uma separação, existe, para aquele que inicia a separação como para
aquele que a sofre, de fato, uma dependência que se cria no nível Vibratório.

Não é porque você retira alguém da sua vida afetiva, sentimental ou outra, que a ligação se destrói.

Apenas o Amor pode permitir dissolver uma ligação.

E justamente, o que provoca muitas vezes a dissolução de uma relação, qualquer que seja, tal como
vocês pensam isso, é exatamente a falta de Amor.

ANAEL - 28 de junho de 2010 - Autres Dimensions
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Assim, isso não é bem senão além do conceito de perdão.

Apenas colocando-se vocês mesmos em meio à Dimensão do Coração, em meio à sua Vibração, que
vocês poderão realizar as suas separações.

Porque todas as separações que vocês realizam em suas vidas, mesmo se fizerem um trabalho
Vibratório em cima, mesmo se lhes for possível pensar que superaram uma problemática, ela irá lhes
reaparecer um dia ou outro enquanto vocês não tiverem apagado, ou seja, transcendido, uma relação

de Amor, qualquer que seja esta relação.

Assim é, frequentemente, nas relações de casais, nas relações de pais/filhos ou filhos/pais, que, eu os
lembro, são sistematicamente relações de natureza cármica, em que há reparação pela instalação da

relação.

E há perpetuação do carma pela finalização desta relação e pelo final desta relação, quando isso não é
realizado em meio à Vibração do Amor.

Assim, vocês estão em um círculo vicioso quase perpétuo.

Vocês não podem se liberar, dentro das suas leis habituais, de todas as relações que estabeleceram
em suas diversas vidas.

Isso faz parte da matriz aprisionadora.

Então, o seu mental ou a sua mente pensa compreender que você pode se liberar, mas vocês não
podem se liberar, em Verdade, de maneira definitiva, do que quer que seja e de quem quer que seja,

enquanto vocês não forem vocês mesmos.

E assim, vocês voltam, de ciclo em ciclo, de vida em vida, tendo a impressão de avançar, mas vocês
não avançam.

O único modo de avançar é aquele que lhes é oferecido doravante pela Luz e que lhes convém realizar
em vocês.

Vocês não devem crer que a ausência de relação ou o fim de uma relação significa que ela não está
mais operante nos planos mais sutis.

Ela vai sempre no sentido da manutenção de uma ligação e não de uma liberação.

Podem parecer palavras extremamente duras para ouvir, para vocês que imaginam e percebem estar
separados de seus ex-cônjuges, de seus filhos, de seus pais etc..

A trama da matriz é constituída dessas relações.
É por isso que nós lhes dizemos e repetimos que, nos mundos Unificados, as relações, tais como

vocês estabeleceram nesta matriz, absolutamente não existem.

Assim, quando vocês acreditam ter acabado, Vibratoriamente, carmicamente, na pacificação das
emoções ou das relações referentes a quem quer que seja, de fato, esta relação está, eu diria,

quiescente e, enquanto vocês não tiverem, vocês mesmo, realizado o Despertar do seu Fogo Interior,
todas essas ligações não podem ser queimadas e elas os seguem de vida em vida, conduzindo-os a
reencontrar, sistematicamente, as mesmas entidades e as mesmas relações, ao longo de suas vidas.

Então, obviamente, vocês não serão confrontados, de vida em vida, ao mesmo elemento perturbador,
mas trata-se sempre da mesma ligação.

É algo que não é para compreender, mas para desenvolver por vocês mesmos.

A partir do momento em que vocês se estabelecerem no Fogo do Coração, não pode mais existir, pelo
‘princípio de ressonância e de atração’, uma ressonância em relação com as suas problemáticas

passadas.

Enquanto se manifestar a vocês uma situação, uma pessoa, um lugar que vai colocá-los em reação
com relação à sua vivência anterior, vocês não estão liberados, mas vocês estão plenamente na

relação e na dependência de suas próprias emoções.

Apenas o Fogo pode, assim como aliás foi demonstrado nos sistemas iniciáticos, apenas o Fogo pode



queimar as relações, e nenhum outro.

E esse Fogo é o Fogo do Amor.

Vocês podem, certamente, superar uma forma de relação e fazer crer ao seu mental ou às suas
próprias emoções vividas, que essa relação está dissolvida, mas isso estritamente nada está enquanto

vocês funcionarem no nível da personalidade.

E se uma pessoa ou uma situação ou um lugar desaparecer da sua vida presente, ser-lhe-á novamente
servido em outro momento ou em outro tempo, dentro desta matriz.

Existia, nos diversos sistemas de civilizações passadas, rituais muito eficazes que permitiram a seres
se liberarem de qualquer ligação, mas não para viver o Fogo do Coração, mas, antes, o fogo de

paixões, o que não é verdadeiramente a mesma coisa.

Hoje, certamente, as circunstâncias são diferentes, porque vocês penetram na época do Fogo e,
portanto, na época da liberação, na condição, certamente, de querer ser liberado.

Assim, se eu insisti tão longamente sobre o ‘abandono à Luz’ e se vários interventores lhes falaram do
‘princípio de atração e de ressonância’, é preciso bem compreender que, nos mundos Unificados, como

no mundo em que vocês estão ainda atualmente, esse princípio atua plenamente e os eventos que
ocorrem no curso ou no decurso de suas vidas, virão sempre ilustrar a realidade ou a não realidade do

que vocês pretendem ter superado.

A personalidade nada pode superar.

Apenas o Estado de Ser pode superar.

Assim, portanto, na matriz não pode existir cura, porque toda cura de uma relação, como de uma
anomalia, é apenas transitória, temporária e ilusória.

Mas, certamente, lhes é possível pensar que, em um determinado momento, vocês são liberados de
algumas situações, de alguns apegos, de algumas relações ou de alguns comportamentos.

E, efetivamente, eles são aliviados, apaziguados pelo que eu chamaria de ‘caminhos de desvio’.

Assim, por exemplo, um problema em relação ao segundo chacra poderá ser desviado utilizando as
funções do quinto chacra.

Mas vocês jamais poderão apagar o mapa-mãe permanecendo no mesmo nível de funcionamento que
aquele onde existem as relações.

Do que eu falo não é um conceito.

Olhem simplesmente, em sua vida, aquela que vocês conhecem, os seus próprios comportamentos, as
suas próprias superações, as suas próprias desordens, as suas próprias doenças.

Apenas o Fogo pode realmente queimar isso.

Sem isso, todo o resto é apenas transposição e desvio, mas não cura, no sentido mais real e autêntico
do termo.

A matriz literalmente os fechou nesses funcionamentos.

O único modo, o mais adequado, de se aproximarem desse Fogo do Coração é o que foi expresso e
vivido por alguns seres.

Então, eu sei que, obviamente, muitos seres que vivem algumas emoções vão, muito a propósito,
recordar o caminho de Cristo e aquele que caça, por exemplo, os mercadores do Templo.

Mas vocês são Cristo?
Vocês realizaram o Fogo do Coração em vocês?

Se tal for o caso, naquele momento, tudo lhes é aberto.

Sem provocar, para tanto, reação ou qualquer carma ou qualquer reação.

Mas, antes de viver isso, vocês estão presos, literalmente, ao que vocês são.

O próprio ‘princípio do bem e do mal’ os provoca, de maneira inegável, a se instalar nesta matriz.



Vocês não podem se liberar do que quer que seja por vocês mesmos.

Esse é um jogo absurdo da personalidade, que os provoca, em meio mesmo de condutas muito
lógicas, denominadas energéticas, psicológicas ou outra, mas que, definitivamente, apenas fazem

transpor, apenas melhorar, mas jamais irão curá-los verdadeiramente.

A única maneira de curar é aceder ao Fogo.

Não há outras.

Mesmo se for completamente compreensível que o ser humano tenha necessidade, às vezes, de ser
tranquilizado e aliviado.

Vocês não podem tratar, dito de outro modo, de um problema no nível em que ele está situado.

Vocês apenas podem tratá-lo passando a outro nível de Consciência.

Isso dito, considerando a época que vocês vivem, a solução será definitiva.

É uma grande lei e terminarei, com relação a esta questão, com isso.
Com relação a um acontecimento que você viveu, no seu passado ou no instante presente, você tem

sempre apenas duas escolhas e somente duas escolhas, na personalidade: se subjugar ou se subtrair.

Em um caso como no outro, trata-se de uma reação e a reação, qualquer que seja, mesmo considerada
como boa ou lógica ou amorosa, vai provocá-los, necessariamente, na reação.

Quer vocês se submetam a uma injunção comportamental, quer vocês se subtraiam de uma injunção
comportamental, paternal, por exemplo, ela sempre irá existir na sua vida.

Porque, como vocês querem imaginar que uma ação que provocou uma reação, há tempos
imemoráveis, se solucione pelo mesmo ‘princípio de ação e de reação’?

É simplesmente impossível.

É o jogo do ego que os faz crer que isso é possível.

Certamente, há alívio.
Certamente, há transformação.

Mas eu posso lhes assegurar que, visto de mais alto, jamais há cura no sentido em que vocês a
entendem, jamais.

Assim, vocês poderiam dizer que retirar um órgão doente vai, obviamente, permitir fazer desaparecer a
doença.

Mas o próprio fato de haver esta cicatriz vai permitir o surgimento de algo em ressonância com a sua
ação.

Se não for para esta vida, isso seria para uma vida futura.
E isso gira indefinidamente desta forma.

***
Questão: o que é a grande Cruz do Céu e qual será o impacto para a Terra e para os humanos?

Por que há uma pequena antes? 

Bem amada, refere-se, simplesmente, à posição dos astros no seu sistema solar Interior e exterior.

Existem alinhamentos que produzem o que é chamado, na astrologia, de quadrados e, na astronomia
também.

Esse princípio de oposição provoca uma modificação considerável das forças gravitacionais.

Ora, como o sabem, as forças gravitacionais fazem parte das forças que foram colocadas em jogo pela
matriz, para mantê-los na ilusão.

É em meio, aliás, dessas forças chamadas de gravitacionais, que se exprime melhor o ‘princípio de
ação e de reação’, ilustrando a sua vida na matriz, que é a ausência de liberdade.

A pequena cruz está ligada a influências em relação com o eclipse lunar.
A grande cruz corresponde ao alinhamento de planetas extremamente pesados do seu sistema solar e



a aspectos que modificam as forças de tensão gravitacionais de modo extremo, implicando em várias
modificações na superfície da Terra e também em suas Consciências.

Trata-se, portanto, antes de tudo, de um evento astronômico cujo alcance é astrológico, mas, antes de
tudo, espiritual.

***
Questão: a Vibração do Coração é Consciência?

Toda Consciência é Vibração, assim como disse durante a minha primeira resposta às suas questões.

Assim, quando o mental se cala, a Vibração aparece no nível do corpo.
Do mesmo modo, com exercícios apropriados, vocês podem mesmo sentir as Vibrações e a circulação

da Energia no que vocês chamam de meridianos e de nadis dos seus corpos e também dos
seus chakras.

A Vibração do Coração, percebida e sentida, é Consciência.

Ela não é o Estado de Ser, porque este deve passar no Fogo do Coração, que é uma modificação da
Vibração percebida.

A passagem da consciência comum à Consciência do Coração, na sua Vibração percebida, sentida e
manifestamente entendida, corresponde a uma primeira etapa que os leva a viver o Fogo do Coração.

É nesse Fogo do Coração que se resolve a Cruz.

É nesse Fogo do Coração, do chacra do Coração e da nona lâmpada (*), por intermédio da irradiação
da Fonte e do Fogo da Fonte, que se resolvem os antagonismos.

Apenas nesse nível que as ‘forças de ação / reação’ cessam, para fazê-los entrar na ‘lei de ação da
Graça’, onde tudo é Unidade e onde o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai fazer com que se

manifeste a vocês o que está em acordo com a Unidade reencontrada.

Naquele momento, a vida é repleta de Graça.

Não pode ali haver emoção.
Não pode ali haver manifestação de elementos que venham contrariar o que vocês são, porque, o que

vocês são, não está mais sujeito à ‘ação / reação’, somente naquele momento.

***
Questão: ver a Verdade pode querer dizer ter uma compreensão diferente desta ilusão?

Não.

A compreensão permanece e permanecerá sempre no mental.

Assim como disse e assim como vários dos Anciões [Melquizedeques] disseram, a compreensão não
é resolução.

A compreensão é algo de que se apreende do mental, para se justificar a si mesmo da sua existência.

A ‘verdadeira compreensão’ não é uma compreensão.

Ela é uma vivência do aqui e agora, no Coração e na Verdade.

Assim que a compreensão entrar, qualquer que seja, ela os afasta da Vibração do Coração.

Quando vocês estiverem habituados a perceber e a sentir a sua própria Vibração cardíaca e o Fogo do
Coração, vocês se irão se aperceber muito rapidamente de que se vocês voltarem a descer às

questões ou à compreensão, o Fogo do Coração se apaga.

O Fogo do Coração é um estado de ser.

Neste estado de ser, há a Graça.
Não pode ali haver compreensão.

Há que Ser, e ser em meio ao Ser basta-se por si só.



Não há mais necessidade de qualquer compreensão, já que é questão simplesmente de Ser na
irradiação da Fonte e de Ser si mesmo tornado Unidade.

Lembrem-se, e guardem presente, em algum lugar em vocês, de que aquele que quer compreender e
justificar, de que aquele que quer explicar, jamais é o Estado de Ser e é sempre o ego.

É o ego que sempre se orgulha de compreender, de satisfazer a sua curiosidade e que irá insinuar que
vocês estão evoluindo.

Não pode haver evolução sem Vibração.

Pode haver, certamente, ampliação do campo de compreensão.
Pode haver ampliação de uma série de percepções, mas não há acesso à Verdade.

Porque a Verdade é unicamente Ser no ser, na Vibração do Coração e do Fogo do Coração.

Neste espaço, não existe qualquer questão, porque tudo é resposta e não irá surgir na mente do Estado
de Ser deixar emergir a mínima questão.

Pois em um estado de ser onde tudo é resposta, não há utilidade de deixar emergir questões,
quaisquer que sejam.

As palavras de Samadhi de que lhes fala Um Amigo, a vivência deste Samadhi por muitos místicos,
lhes dá a chave.

Eu poderia dizer que não há salvação sem Samadhi.

Não há Samadhi sem Fogo do Coração ou Vibração do Coração.

Compreendam bem que é sempre a personalidade que quer explicar, que quer amar e ser amada e
que recusa, assim, Ser.
Porque ‘ser’ dá medo.

Ser no Ser implica em passar pela morte das ilusões, pela morte das crenças, pela morte do mental,
pela morte de si mesmo, também.

Se nós insistimos em lhes dizer, como diz frequentemente Omraam, que há menos de dez por cento da
humanidade que está mesmo vivendo isso e que haverá, no final, nós esperamos, talvez um pouco

mais de dez por cento, é que a maior parte dos outros seres humanos está tão fechada em si mesma
que não vê mais a prisão, nem as grades.

Para eles, eles se consideram em um ‘estado natural’ e todo o resto, para eles, é apenas ilusão astral
ou quimera, e que nós podemos fazer?

Absolutamente nada.

Enquanto vocês estiverem apegados à mínima parcela do que vocês são neste mundo, vocês não
podem alcançar o Estado de Ser.

Cristo realmente pronunciou essas palavras, para os seus apóstolos e para aqueles que o seguiram em
sua vida.

Ele lhes dizia sistematicamente: “Sigam-me, deixem os mortos enterrarem os mortos”.

Ele era o único a poder dizer “Siga-me”.

Mas, hoje, se vocês quiserem seguir o seu caminho, vocês são obrigados a passar por esta morte.
Vocês aceitam morrer ou não?

Lembrem-se também de que eu falei longamente das quatro etapas que conduzem a esta aceitação e
a este abandono.

Eu não voltarei nisso hoje, mas eu os remeto à leitura do que eu enunciei há mais de um ano (**).
(nota: Abandono à Luz - Arcanjo Anael, 11 de maio de 2009 - terceira questão).

Pois, definitivamente, seja a morte física ou a morte da personalidade que vocês sejam chamados a
viver, trata-se exatamente do mesmo processo.



Enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja, ou a uma pessoa, ou a um objeto, ou a um
automóvel, ou a uma situação, ou a um lugar na rede social, vocês não estão prontos para morrer.

Essas palavras não são duras, elas são Verdade e Amor.

Compreendam bem que nós os esperamos e que nós os esperaremos sempre.

Nós lhes propomos, mas são vocês que realizam isso.
Então, muitos seres humanos, no seu caminho espiritual, querem encontrar a Luz, querem, sim, mudar

algumas coisas, mas não querem morrer.

Vocês devem renascer novamente.

As palavras de Cristo não foram palavras em vão: “Ninguém pode penetrar o reino da Luz se não
renascer de novo”.

Compreendam que essas palavras nada têm de simbólico, nada têm de um imaginário mental, mas
são a estrita Verdade.

O Fogo do Coração, quando se acende, queima tudo em vocês, absolutamente tudo.

Apenas por esta purificação é que vocês podem encarar considerar a sua vida como podendo se
apagar de um instante para o outro, por que vocês alcançaram a Verdade e a vivenciaram.

Naquele momento, e somente naquele momento, vocês são liberados de todas as ‘leis de ação/reação’
e não antes.

O bem amado Omraam, em sua vida, insistiu amplamente no que ele chamava, na sua época, de
ascetismo espiritual, de vontade espiritual.

É preciso que esta busca tome cada respiração da sua vida, o que não quer dizer se retirar do mundo, o
que não quer dizer se colocar em um lugar e não mais se mover.

Isso quer dizer que vocês devem estar Conscientes, a cada minuto, a cada respiração, do seu objetivo
e de que nada, absolutamente nada, os afasta.

Nesses ‘tempos reduzidos’, nesses tempos de tribulações e de resolução do final desse mundo, resta-
lhes pouco tempo para manifestar isso.

Cabe a vocês saberem onde querem ir e lembrem-se de que, em última análise, é a Vibração que
vocês levarem, naquele momento, que irá determinar onde vocês irão.

Ou vocês estarão em adequação com o Fogo e irão no Fogo, no Estado de Ser, ou vocês permanecem
nas zonas de sombra, nas zonas de peso, nas zonas de tensões e, então, vocês não poderão aceder

ao Fogo.

É este, de alguma forma, o ‘julgamento final’.

Da sua capacidade para se elevar na Vibração do Fogo irá decorrer o seu lugar e, para isso, é preciso
aceitar não ser mais nada.

Assim como disse Ki Ris Ti, Ele era o menor dentre aqueles que estavam aí, neste mundo, mas  Ele era
o maior no Céu.

Vocês não poderão ter qualquer lugar neste mundo e ter um lugar elevado no Céu.

É isso que é chamado de humildade e de simplicidade.

Mas, lembrem-se também de que vocês são ‘Sementes de estrelas’.

Como Sementes de estrelas, vocês são os mundos, os universos em formação e vocês não podem ser
o que creem nesse mundo e tornar-se este Universo.

Aí também, cabe a vocês escolher, sabendo que não é a sua cabeça que escolhe, mas, sim,



a Vibração.

***
Questão: a beleza, os perfumes, os sons da natureza fazem subir na Vibração ou vinculam mais

à matéria?

Os sentidos podem conduzir ao Estado de Ser.

Nos mundos Unificados, a beleza é onipresente.

Nos mundos Unificados, os perfumes são onipresentes.

Então, a natureza é um elemento de contato com uma Dimensão Unificada.

Mas é preciso também conceber e aceitar que alguns seres, à vontade nesse mundo, vão procurar, na
natureza, um meio de ali se manter.

Tudo depende, aí também, do seu objetivo, do seu ponto de vista e do que vocês desejam.

A natureza pode ser um maravilhoso elemento para favorecer a sua elevação Vibratória para o Estado
de Ser.

A natureza pode também, segundo o seu ponto de vista diferente, prendê-lo nesse mundo.

Os dois são possíveis.

Tudo depende do seu ponto de vista.

***
Questão: o que significa, quando do acolhimento da Luz, formigamentos intensos na região do

fígado?

A Luz, quando chega no Fogo e no Supramental, pode efetivamente revelar zonas de sombra, zonas
que têm necessidade de ser iluminadas e queimadas pelo Fogo da Luz.

Assim, os formigamentos na zona hepática e vesicular refletem a existência, nesse órgão que é, eu o
lembro, a ‘casa da alma’, uma série de feridas de natureza emocional que não foram eliminadas.

O fato de sentir, nesse nível, formigamentos, Vibrações, não é sinal de anomalia, bem ao contrário,
mas o fato de que o que deve ser purificado, o é.

***
Questão: o trabalho Vibratório feito pelo Arcanjo Uriel sobre o Coração, as células, é realizado

mesmo quando o estado Interior não estiver estável? 

É realizado, e esse trabalho Vibratório sobre o Coração pode, naquele momento, nutrir a personalidade
e não o Estado de Ser.

Tudo depende da sua qualidade de acolhimento Vibratório.

Novamente, é uma questão de ‘ponto de vista’.

Para alguns, a pacificação será obtida, porque há uma tensão para o Estado de Ser.
Para outros, ao contrário, há uma tensão que existe para a personalidade, relacionada com frustrações

ou bloqueios.
Naquele momento, a Luz vai nutrir isso.

Mas é preciso bem compreender que não é a Luz que desencadeia alguma coisa.

Sua tensão é mais intensa para o Estado de Ser ou para a personalidade?

E, definitivamente, o que é iluminado e que se manifesta então, apenas reflete ressonâncias que estão
ainda presentes no Interior e que, então, não foram superadas ou transfiguradas pela Vibração do

Estado de Ser.

***
Questão: existe um símbolo da pura Consciência? Se sim, qual é e como utilizá-lo?

Bem amada, a resposta me parece difícil.
O símbolo, etimologicamente, é o que é lançado.

São as duas faces de uma mesma peça ou os dois pedaços de uma peça que se montam para realizar



a Unidade.

É o inverso, exatamente, do “diabole”.

Entretanto, além disso, a Luz não é símbolo, é Verdade.

Assim, querer utilizar um símbolo qualquer que seja, mesmo o mais elevado, irá puxá-los para o
emocional e para o mental.

É nesse sentido que, quando da questão anterior, eu lhes sugeri a jamais querer procurar interpretação
para uma imagem ou para um símbolo que chega, porque o mental irá se apreender sistematicamente.

Então, em contrapartida, é também possível imaginar que um ser humano, no momento do seu acesso
ao Fogo do Coração, vai poder perceber ou ver um símbolo preciso que será, para ele, a marca

do switch da Consciência e também da passagem para outro estado de Consciência.

Esse símbolo é suficiente para ele próprio, pode ser completamente diferente para outra pessoa.
Ainda uma vez, o importante é o que se manifesta, não o significado.

Guardem sempre que quem procura compreender um símbolo, definitivamente, sempre é apenas
o mental.

***
Questão: o que é a natureza espiritual ou a Consciência espiritual do Ser? 

Bem amado, ela está além das palavras.
Quaisquer que sejam as palavras que ali colocasse, afastaria da Vibração.

Penso que o Arcanjo Uriel, como Um Amigo, lhes permitem aceder, pela sua Presença, alguns estados
Vibratórios que são, para muitos de vocês, uma aproximação do Estado de Ser.

Há, para tanto, palavras?
Mesmo essas palavras sendo portadoras de Vibração.

A única importância é a intenção da Consciência de se colocar em alguns pontos do corpo, permitindo
ali ativar algumas Vibrações que facilitam o acesso ao Estado de Ser.

Eu não posso falar do Estado de Ser, eu apenas posso fazê-los aproximarem-se de algumas das suas
qualidades.

Vocês devem admitir, porque vocês apenas irão vivê-lo deste modo, que o único acesso ao Estado de
Ser é o momento em que vocês capitulam inteiramente, no nível das emoções, no nível do mental.

É o momento em que vocês não controlam mais nada da Vibração da Vida, que ela pode se instalar e
que o Fogo do Coração pode se acender.

Isso corresponde à crucificação e à ressurreição.

Vocês não podem aceder à ressurreição sem passar pela crucificação.
Isso é impossível.

Vocês devem morrer a vocês mesmos, morrer à personalidade, inteiramente.
E vocês não podem manter um estado transitório e alcançar o Eterno.

A abertura e a vivência no Eterno, na Consciência Supramental, no Estado de Ser apenas pode ocorrer
com o final do efêmero.

O que poderia ser chamado de ‘pequena morte’.

A única porta e a única chave é o Coração.
Jamais haverá outras, neste mundo ou nos mundos Unificados.

***
Questão: quando as lágrimas de Alegria sobem espontaneamente, elas provêm

necessariamente do Fogo do Coração?

Geralmente sim.
Elas contribuem, quando de suas primeiras etapas de Samadhi, quando de suas primeiras entradas no

Fogo do Coração ou da Vibração do Coração, para a aproximação do seu Estado de Ser.



E isso é uma grande Alegria, dando efetivamente lágrimas, que não são de emoções, ou então uma
emoção final, aquela que se funde com a Alegria do Coração.

***
Não temos mais perguntas, agradecemos.

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

(*) – ‘Os Cinco Novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov) (09.05.2009 - Parte 2):
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/om-aivanhov-9-de-maio-de-2009.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

‘Reunificação dos cinco Novos Corpos’ / YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

***

(**) - ARCANJO ANAEL (11.05.2009) - **SAINDO DA ILUSÃO 6** (1a. Parte - ver a 4ª Questão sobre
'ABANDONO'):

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=658
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(Publicado em 22 de julho de 2010)

***
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Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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************
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Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, na nossa Presença, caros Irmãos, caras Irmãs, eu proponho, neste espaço,
considerar primeiramente os seus questionamentos relativos à Consciência, antes de engajarmos, juntos,

para o alinhamento da Tripla Lareira, para o retorno em meio à Unidade, ao Estado de Ser.

Recebam Alegria e Graça, pelo fato da nossa Presença, juntos.

Eu tentarei, nas minhas respostas, adicionar uma resposta além das palavras, uma resposta pela Vibração,
uma resposta pela Luz e uma resposta no Silêncio.

Iniciemos.

***

Pergunta: o que acontece, na respiração, quando estamos no meio da cruz formada pelos movimentos da
cabeça do Yoga Celeste?

Querida Irmã, do meu Coração ao seu Coração, eis a minha resposta pelas palavras.

A cabeça está em cima, os pés estão no chão, o pescoço é passagem.

Os movimentos possíveis, com a cabeça em relação ao tronco, permitem criar, neste movimento, a
liberação de certas Energias, de certas moléculas mesmo, no corpo, permitindo, como isso pode ser dito em

diferentes Yogas, facilitar essa passagem, entre o em cima e o embaixo e entre o embaixo e o em cima.

Isso permite ativar também as Chaves no Coração, por intermédio dos vasos do pescoço, permitindo essa
passagem da personalidade ao Estado de Ser e também a passagem da pulsação do Coração e da

respiração ao peito, em meio à Unidade.

O corpo físico é um ressonador potente sendo utilizado todo o tempo através de movimentos, gestos,
posturas.

O corpo é um ressonador que permite fazer Vibrar a Consciência, mobilizá-la de um espaço a outro espaço,
de um estado a outro estado.

Quando esse movimento ocorre, juntamente com a respiração ou com certas palavras pronunciadas,
permite liberar resistências mentais e emocionais podendo bloquear o acesso a outro estado da Consciência.

Paradoxalmente, esse movimento contribui para a imobilidade do mental e das emoções.

O corpo pode assim ser utilizado para sua própria superação, de forma muito mais simples e evidente do
que seria, por exemplo, possível no Raja Yoga ou ainda no Sahajmarg Yoga.

Assim, eis a minha resposta, agora, pela Vibração, em meio ao movimento que lhes dei.

Agora, a resposta no Coração e no Silêncio.

... Efusão de energia ...

UM AMIGO - 28 de junho de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-qvhufexZZgQ/TyCXmwZJD3I/AAAAAAAAALc/OElnf-BFT1k/s1600/00UmAmigo7%255B1%255D.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Em seguida, a próxima questão.

***

Pergunta: se o Silêncio é uma chave para o Estado de Ser, o que acontece com a solidão?

Querido Irmão ou querida Irmã, cada ser, em relação a esse critério, veria uma resposta profundamente
diferente.

É preciso, entretanto, diferenciar a solidão de vida, como eu fiz durante minha última vida, da solidão
Interior que é, de fato, Silêncio Interior.

Eu entendo por solidão Interior, não mais ser afetado por suas próprias emoções, pelo seu próprio mental,
viver, de certa maneira, a vacuidade.

A vacuidade não é o vazio, ela é um estado propício à instalação de um novo estado.

A solidão pode levar, para alguns, mais facilmente a essa vacuidade.

Para outros, não.

É preciso mesmo admitir que o momento de seu despertar em meio ao Fogo, será sempre um momento
solitário.

Aquele momento deverá se viver, que vocês tenham sido ali levados pelo seu Anjo guardião, pelo seu
ascetismo, por seu trabalho, esse momento viver-se-á sempre sozinho e na solidão.

Essa passagem, porque é uma, é uma passagem que devem realizar em particular.

É claro que, por outro lado, uma multidão de formas de Consciência espera para comungar com vocês sua
vitória, para entrar em contato com vocês.

Mas, passar através do espelho apenas se faz sozinho, sempre.

Eis a resposta em meio ao Silêncio e à Luz.

... Efusão de energia ...

Seguindo, a próxima questão.

***

Pergunta: convém praticar o balançar da cabeça que acabamos de mencionar, mesmo fora do protocolo,
para continuar ativando as glândulas associadas?

Caro Irmão ou cara Irmã, aí também, a resposta é adaptável a cada pessoa.

Alguns seres têm vontade de repetir, de estimular em um certo sentido a sua Consciência e o seu corpo.

Outros, não.

Isso pode convir mas, em todo caso, isso não poderá jamais prejudicar.

Cabe a vocês sentir e perceber os efeitos desses movimentos.

Lembrem-se, como lhes disse um dia Omraam : quaisquer que sejam os elementos que lhes fornecemos, a
uns e outros, cabe ter a lucidez de entender e sobretudo de aceitar e de viver, que isso são apenas muletas,

sem dúvida, úteis, enquanto vocês não caminham direito no Estado de Ser, mas que o dia em que
encontram essa Dimensão, as ferramentas lhes aparecerão tão naturalmente como supérfluo porque sua

própria Consciência, em meio ao Fogo, tornar-se-á seu próprio utensílio.

Vocês terão então a capacidade de fazer Vibrar, de despertar em vocês, o que de bom lhes parece, pela
Consciência diretamente porque vocês tornar-se-ão Sat chit ananda e, em meio a esse estado em que as
Graças fluem, onde é instalado oSamadhi, vocês entendem que é vocês mesmos que são a harpa e que

tocam a harpa.

Mas, até lá, ajudem-se, usem e abusem das ferramentas que lhes são dadas.

Eis a resposta da Vibração.

... Efusão de energia ...

E seguindo.

***

Pergunta: se, absolutamente podemos fazer, nós estamos aprisionados e condicionados pela matriz, pode-
se dizer que nós apenas poderemos entrar na lei de ação de Graça quando a desconstrução for concluída?

Querida Irmã, vários seres humanos pelo mundo já vivem esses estados de Graça.

Eles são cada vez mais numerosos.



Eles superaram suas próprias resistências Interiores, seus próprios apegos, por eles mesmos.

É sempre muito seguro e muito certo, para vocês, viver isso bem antes do momento final porque a
intensidade Vibratória dispensada pelo Conclave, por nós mesmos, por Maria e pelo conjunto das forças da

Luz presentes neste universo, está doravante quase ao seu máximo.

Somente o efeito cumulativo, cuja data não nos é conhecida, irá assegurar, a um dado momento, a
inversão.

Nós recomendamos intensamente que avancem para esse objetivo antes da transição.

Para você, como para seus Irmãos e suas Irmãs, e para nós porque se, hoje, vocês não chegam a superar e a
transcender alguns apegos e algumas resistências, como vocês farão quando os eventos chegarem perto,

muito perto de vocês?

Como irão reagir naquele momento?

É por isso que os encorajamos sempre para fazer esse trabalho agora e não deixar para amanhã ou depois,
para finalizá-lo porque, o que pode lhes assegurar que naquele momento vocês serão capazes de fazer o

que não concluíram antes?

Quando isso era controlável em sua vida.

Gostaria de lhes dizer que a tribulação que vem não é um espetáculo nem um filme que vocês irão assistir
tranquilamente acomodados, mas são bem vocês que vão viver.

Se vocês não são capazes de se distanciar do fluxo de emoções, do fluxo mental que vai nascer, como farão
se não são capazes de efetuar isso enquanto as forças da resistência não estão ainda, elas, em plena ação

na humanidade?

Como irão resistir à Dualidade de seus familiares?

Como irão resistir à sua própria Dualidade?

Quando lhes dizemos que é urgente cumprir, vocês irão constatar muito em breve que não é uma palavra
em vão, mas bem uma realidade.

A diferença entre agora e em algum tempo, é que vocês não estão de modo algum afetados,
emocionalmente, mentalmente, concretamente, Vibratoriamente, pelo que se passa em outros locais do

mundo.

Vocês são afetados apenas pelo seu entorno, pelo seu primeiro círculo ambiental, mas em breve, o círculo
ambiental vai se expandir à Terra, em sua totalidade.

Vocês serão, como dizer, duramente atingidos, tanto pela Onda Galáctica como também pelas ondas
emocionais, mentais, de resistência da humanidade.

Se vocês não forem capazes, desde hoje, pela Vibração e pela aproximação que lhes é feita, por tudo o que
nós lhes damos, de simplesmente superar uma raiva, um apego ao que quer que seja, como irão ficar?

Acredite em mim, hoje a Alegria é muito fácil de encontrar, muito, muito fácil.

A intensidade da Luz será cumulativa, assim como o disse, mas as resistências também, as suas como as do
mundo.

No entanto, é fácil decretar que desejam a Luz, que o seu Coração o pede, então, prove-a.

Senão vocês permanecem ao nível da intenção, ao nível das palavras, mas não ao nível da Verdade.

Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

E em seguida.

***

Pergunta: se não podemos nos libertar de uma relação por estarmos submetidos à lei da matriz, como
considerar, neste mundo, uma relação verdadeira?

Vivendo no Coração.

Lembrando-se, mesmo mentalmente, de que o Coração é liberdade, de que o Coração não é violento, de
que o Coração é amar o outro por ele e não por você, de que o Amor não possui, de que o Amor não

aprisiona, de que o Amor jamais é orgulhoso, de que o Amor é Alegria.

Eis a maneira de vocês se aproximarem da relação justa, mas apenas vocês poderão se aproximar disso.

Vocês poderão sempre optar por trabalhar, mas vocês serão inevitavelmente apanhados em meio à
ação/reação pelo apego, pelo afeto, pelas ligações que não são liberdade.

É apenas dentro do seu Coração que vocês poderão estabelecer relações verdadeiras, justas e livres com o
Universo, na totalidade.

Lembrem-se de que o maior obstáculo ao Coração é o poder e o medo.

Os dois estão indissoluvelmente ligados.

Aquele que exerce o poder tem medo do outro como dele mesmo, porque aquele que está nele, em meio
ao Coração, tem todo poder sobre ele mesmo, pois ele É e não pode experimentar o medo ou qualquer

desejo de poder sobre o outro, que isso seja por palavras ou por afetos ou por comportamentos.

Eu insisto também, para lhes dizer que a dissolução e a liberação estão apenas na Vibração e de nenhum
modo nas construções ou nos jogos de sedução, de poder, de apego.

A humanidade tem sido tão habituada neste mundo a funcionar sob essas regras, de privação, de



ação/reação, que lhe é, efetivamente, difícil, em sua globalidade, aceitar que qualquer relação possa existir
de outra forma, se não estiver em uma projeção.

E, no entanto, existe, no seu Coração, na sua Presença, um espaço onde vocês se tornam realmente livres,
totalmente.

Vocês não são mais afetados pelas reações dos outros porque o princípio de atração faz com que ali não
possa ter reação do outro.

Várias pessoas descreveram esse tipo de momento, de Graça, de magia.

Simplesmente, quando vocês estão no Coração, essa magia se instala residente, de maneira definitiva.

A única solução, novamente, está nesse nível e em nenhum outro local, no Coração e, sobretudo, na sua
Vibração e não no Coração imaginado, pensado com a cabeça ou no afeto.

Eis para isso a resposta do Silêncio.

... Efusão de energia ...

Seguinte.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de escutar um som no ouvido direito, se eu não havia escutado o som
SI quando ele foi anunciado?

Querida Irmã, o som ouvido à esquerda ou percebido também às vezes à direita, são os sinais da ativação
do Antakarana.

Mais comumente, o Antakarana se constrói primeiramente à esquerda. Ela é o Cordão Celeste unindo a
personalidade à alma, ao passo que do lado direito frequentemente o som reflete a construção

do Antakarana entre a alma e o espírito.

Esse Antakarana se constrói progressivamente, levando a viver e a perceber certas Consciências e certos
sons, como foi perfeitamente descrito por um dos imortais, Patanjali, há muito tempo, como se prosseguiu

em certos ensinamentos, em particular do Kriya Yoga.

Assim, o som participa da construção do ponto de Luz, desse arco elétrico unindo o corpo de Estado de Ser
e o corpo de personalidade.

Há, ao contrário, técnicas que visam meditar sobre o som, permitindo imergir a Consciência nesse som e
preparar o Estado de Ser.

Lembrem-se sempre de que aí onde se coloca a sua Consciência, a Consciência segue a ressonância do lugar
onde ela é levada.

Assim, levando a Consciência sobre esse som, a sua Consciência viaja no Antakarana e pode então ser
capaz de se fundir com o Estado de Ser.

Resposta pelo som.

... Efusão de energia ...

Seguinte.

***

Pergunta: a mestria de Si, é a capacidade de viver a Vibração do Coração que permite viver o Fogo do
Coração, que permite depois o acesso ao Estado de Ser?

Querido Irmão ou querida irmã que fez essa pergunta, tudo depende, é claro, do que é entendido ou
subentendido por mestria de Si.

A resposta pode ser um ‘sim’, franco e um ‘não’, franco.

Se a mestria for o abandono à Luz, então, ‘sim’.

Se a mestria for o controle de elementos fisiológicos, então, a resposta é ‘não’.

Se a mestria for não resistência, a resposta é ‘sim’.

Se a mestria implicar em resistências e na vivência de resistências, então a resposta é ‘não’.

***

Pergunta: há passagens provisórias no Estado de Ser seguidas de um acesso total?

Aquele que tivesse um acesso total e permanente, não estaria mais aqui.

Não há qualquer razão de ali estar.

Aliás, desde que tenham tido um acesso ao Estado de Ser, qualquer que tenha sido a duração, vocês
apenas permanecem na personalidade porque, em algum lugar, nós ali os obrigamos.



Senão, como o disseram inumeráveis místicos ou inumeráveis experimentadores das portas da morte, a
prisão é aqui e certamente não do outro lado.

Não há prisão em outros locais senão em meio a esta Dimensão.

Esqueçam as descrições sombrias que lhes fizeram, dos espaços onde vocês queimam em um Fogo qualquer.

Novamente, trata-se de uma bela inversão, do princípio do Fogo que é liberação, à qual a maioria dos
seres humanos aderiu e se envolveu em meio a inúmeras tradições, de várias religiões.

O único Fogo que existe é o Fogo do Amor.

A verdadeira Vida não está aqui.

Quando vocês descobrem a Vibração do Estado de Ser, mesmo por um tempo fugaz e muito curto,
nenhuma dúvida pode mais existir em qualquer lugar.

Para alguns seres, o acesso ao Estado de Ser tem sido possível desde o início das Núpcias Celestes.

Para outros, ainda bem antes, desde uma geração.

E para outros, não ainda.

Mas agora, estabelecendo, em vocês, a Vibração do Coração e o Fogo do Coração, vocês garantem aceder
a esse corpo de Eternidade.

Mas há várias maneiras de ali aceder.

Várias modalidades, eu diria, que não valem a pena desenvolver no momento.

Mas, lembrem-se de que vocês chegarão muito em breve a uma data que lhes foi dada, que é o dia 17 de
julho, correspondendo, no seu ano anterior, a algo próximo do final das Núpcias Celestes.

Depois, vocês passarão pela Cruz.

O que foi vivenciado por alguns de vocês em meio à sua Consciência, logo da primeira Cruz, há alguns dias,
ilustra a tonalidade do que irão viver no mês de Agosto, em um nível e em uma intensidade muito mais

intensa do que o que possam ainda imaginar.

Eu finalizarei essas poucas palavras, vocês estão aí para alguns de vocês, desde 300.000 anos.

O que representa menos de dois meses desta vida, em 320.000 anos?

Apenas uma respiração e, no entanto, o modo pelo qual viverão essa respiração é capital.

Ela condicionará, de forma muito lógica, a continuação do seu caminho e da tribulação neste mundo, entre
o anúncio de Maria e o fim desta Dimensão.

Como isso foi dito por Cristo, como outros o repetiram, vigiem e orem porque Cristo voltará como um
ladrão durante a noite.

Ninguém conhece o dia nem a hora, mas vocês conhecem a data limite.

Certamente, não é questão para se estar com medo, mas, muito mais, na lucidez, na gravidade e
principalmente ainda mais na Alegria.

Do meu Coração ao seu Coração, a Graça.

No nosso Coração, Ki Ris Ti.

UM AMIGO os saúda e saúda, em vocês, a sua Presença.

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=659

28 de Junho de 2010

(Publicado em 22 de Julho de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=659
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas nesta densidade, hoje, vocês exploram a 3ª densidade
Vibratória, que é, justamente, aquela em que vocês vivem, chamada de 3ª Dimensão, o mundo astral, o mundo

das emoções e, antes de tudo, o mundo das Crenças e da Ilusão de que essas Crenças são Verdades.

Existe uma série de elementos que não lhes serão aparentes, enquanto vocês permanecerem na ação/reação.

A ação/reação não pertence à Vontade da Fonte.

A Vontade da Fonte é Una.

Ela consiste simplesmente em que vocês realizem e vivam no Estado de Ser, na liberdade, na Alegria e na
Unidade.

Qualquer outra Criação é uma falsificação.

Vocês estão, então, nesse corpo, em meio mesmo à falsificação.

Nesses tempos reduzidos chamados de Tribulação, de Apocalipse e de Final, é urgente, mais do que urgente,
descobrir, na Vibração, a Verdade do seu Ser e não a verdade das suas crenças.

Vocês vão encontrar sistematicamente justificação para as suas próprias crenças, na ferramenta chamada de
mental, porque ela foi justamente criada e desenvolvida para isso: para fazê-los aderir e crer no que não existe.

Assim, progressivamente e à medida das suas encarnações nesta matriz, vocês geraram, vocês mesmos,
sistemas de crenças.

Vocês então reforçaram, e sem querer, sistemas que mantêm a ilusão.

A primeira dessas ilusões foi fazê-los aderir à ação/reação.

Fazendo-os crer que, até o fim, se vocês não se tornassem “melhores”, vocês teriam que viver os raios de
todas as ações “más” que os afastaram do caminho certo.

Ora, não existe, nesta ilusão, qualquer caminho certo.

Na Luz Unificada não existe estritamente qualquer diferença entre aquele que subjuga multidões e aquele que

ANAEL - 29 de junho de 2010
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subjuga uma pessoa.

Porque é a mesma coisa, com uma diferença Vibratória que não existe nos mundos Unificados, mas que é
exatamente uma escala de valor existente na sua ilusão.

Assim, portanto, nutrir a matriz os faz participar, de maneira inexorável, de maneira infinita, do ‘princípio de
ação/reação’.

***

Eu desenvolvi muito longamente o ‘princípio do abandono à Luz’, que lhes permite aceder à Unidade e à
Verdade absoluta.

Vocês não podem participar da verdade relativa da sua vida e da Verdade absoluta do seu Ser.Estar na vida
não é estar na vida do Ser.

Estar na vida é sair do Estado de Ser, quer dizer, literalmente, ficar fora da Verdade.
Aí está o seu lugar nesta Dimensão.

Até agora, vocês não tinham os meios Vibratórios, conceituais, de se dissociarem da ilusão criada e à qual
vocês deram corpo, por vocês mesmos, ainda que, obviamente, vocês não sejam, para muitos de vocês,

absolutamente responsáveis por este estado de coisas.

Mas há responsabilidade, hoje, desde mais de 30 anos, pelo acesso em níveis de Conhecimento e de
Vibração desconhecidos até então sobre a Terra, para se conectarem com a Unidade e não mais com a ilusão

do que vocês são.

Enquanto vocês derem corpo, peso e crença a qualquer ilusão da vida de vocês, nesta vida como no
passado, vocês não estão livres, porque vocês se estabilizam diretamente na reação, na ilusão.

Enquanto vocês reagirem no instante ou ainda com relação a um passado, seja desta vida ou ainda de
uma vida passada, vocês não estão livres.A liberdade é a ausência de reação.

A liberdade é o estabelecimento na Vibração do Fogo do Coração.

***

O Arcanjo Uriel, cuja função nesse mundo é a reversão e revelar a Presença, emprega-se, desde vários meses,
a restabelecer a Vibração e a ressonância desta Presença para quem quiser.

Eu digo sim, para quem quiser.

Ainda é preciso querer.

Vocês não podem querer algo na ilusão e querer Ser e viver no Estado de Ser.

Não há meias medidas.

Até agora, assim como o venerado Omraam, chefe dos 24 Anciões, lhes exprimiu, vocês tinham, literalmente,
como ele diz, as nádegas entre duas cadeiras.

Hoje, vocês devem escolher a cadeira.

E, em seguida, vocês devem não mais ter cadeira.

***
O estabelecimento no Ser é Vibratório.

É percepção Vibratória e realidade Vibratória.

Compreendam também, de maneira conceitual e, em seguida, de maneira direta, Vibratória, que vocês não
podem ser o que vocês acreditam e Ser no Estado de Ser.



Isso significa que, enquanto vocês estiverem identificados às suas próprias emoções, aos seus próprios
pensamentos, a esse próprio corpo e à sua própria busca, vocês não estão no Ser.

Isso é evidência, isso é Vibratório.

A resposta apenas pode estar na Vibração e no estabelecimento da Vibração no som Interior, como no
‘Silêncio Interior’, e se manifesta na Vibração do Coração.

Vibração que passa na Essência, sofrendo alquimia, como foi dito, com a pulsação do Coração e a pulsação
respiratória, até emitir o Fogo do Coração.

O Fogo do Coração não é uma visão da mente.

Não é um conceito, mas é um estado de Consciência.

É nesse estado de Consciência, traduzido pela palavra Samadhi, que se vive a Verdade absoluta.

Ir para isso é aceitar que todas as verdades que vocês expressam dentro do relativo, enquanto ação, enquanto
reação às suas feridas como aos outros, são apenas uma ilusão a mais, que lhes convêm colocar na Luz e

dissolver na Vibração do Fogo.

***

Apenas o medo, assim como eu disse, que é um elemento criado pelo seu mental, que os mantêm na ilusão
Vibratória desta densidade.

Se, no espaço de um instante, vocês acedessem ao Estado de Ser e este Estado de Ser fizesse, pela
Vibração do Fogo, desaparecer o conjunto de feridas e de medos, vocês poderiam, literalmente, desaparecer,

como alguns seres o fizeram, no Fogo, nesta Dimensão, para se estabelecerem, de maneira definitiva, no
Estado de Ser.

Tranquilizem-se, é isto que irá acontecer, e unicamente isto.

E é nisso que vocês irão dissolver todas as ilusões que os mantêm, ainda que apenas pela sua presença em
meio mesmo a este conjunto.

***

Em um primeiro momento, há identificação.

Identificação com uma busca, identificação com uma ferida, identificação com um papel, identificação com uma
função.

Todas essas identificações são apenas jogos que podem aproximá-los ou afastá-los da Verdade.

Até agora, isso os afastava.

A Verdade é o Fogo do Coração.

A Verdade é a Fonte.

Aceder à Fonte, tornar-se si mesmo a Fonte está além do desempenho de um papel e além da identificação a
qualquer ilusão.

Vocês dão corpo pelos seus pensamentos, vocês dão corpo pelas palavras, vocês dão corpo pelas emoções,
vocês dão corpo à ilusão, enquanto a ilusão, sob os seus olhos, está se dissolvendo nesse mundo.

***

Assim como Maria lhes disse, a Terra dá à luz.

A Terra dará à luz, independentemente do que vocês façam e do que vocês decidam nas Dimensões



A Terra dará à luz, independentemente do que vocês façam e do que vocês decidam nas Dimensões
superiores.

Guardem que o período no qual vocês entraram, desde poucos dias, desde uma semana, é um período
charneira.

Há 12 semanas no seu verão (inverno, no hemisfério Sul).

Existem 12 trabalhos.

Sete trabalhos são, na realidade, as Vibrações da ilusão desse mundo, que correspondem a 7 etapas, como
ilustrado nas Etapas que vocês viveram pela Graça do Arcanjo Miguel e do nosso Conclave.

Do mesmo modo, existem 12 semanas.

Nessas 12 semanas se encontram as 7 etapas e a ignição das 5 novas lâmpadas, inteiramente.Resta-lhes,
portanto, 12 semanas para participar do Estado de Ser.

Resta-lhes 12 semanas para se estabelecerem na Verdade absoluta.

O que isso quer dizer?

Que dentro de 12 semanas será o final desta Dimensão?

Não.

Mas que o modo com o qual vocês irão viver a tribulação a vir será em função do que vocês terão sido capazes
de estabelecer no seu Ser Interior, porque a sua vida exterior irá decorrer do que for estabelecido no seu Ser

Interior.

Vocês serão confrontados com o grande princípio: “que seja feito segundo a tua fé”.

É isso que vocês irão viver, aceleradamente, durante um período muito mais importante do que 12 semanas,
podendo se estender até pouco mais de um ano, antes que o Fogo venha consumir esta civilização, esse

mundo, esta ilusão e esta Terra.

***

Cabe-lhes então estarem lúcidos sobre o alcance dos desafios atuais.

Cabe-lhes estarem lúcidos sobre o seu futuro, sobre o seu Estado de Ser e sobre a ilusão da personalidade.

Vocês não poderão mais jogar, progressivamente e à medida do tempo que passar, com o ego, com os jogos
de poder, quaisquer que sejam.

Ou vocês exercem o seu poder sobre vocês mesmos, ou vocês o exercem em outros lugares.

Como outros lugares refere-se a uma pessoa ou ao conjunto da humanidade, o jogo é estritamente o mesmo,
no nível Vibratório.

Em um caso vocês acedem ao Estado de Ser e à Alegria eterna e indizível, no outro caso vocês se afastam
por ciclos e ciclos.

E vocês serão constrangidos por alguma autoridade exterior a si mesmo, para manter um corpo à base de
carbono, para ali se estabelecerem e verem e terem a lucidez do Estado de Ser, sem, no entanto, poderem

nele se estabelecer.

A lembrança do Estado de Ser é sofrimento.

A vida no Estado de Ser é Verdade.

Aí está o princípio da queda, do sofrimento da queda, mesmo se esta queda não for da sua responsabilidade.

Hoje, é tempo de sair da sua prisão.



É tempo, porque as portas estão abertas e a prisão será destruída.

Vocês querem fazer parte desta destruição ou vocês querem ir para a Verdade?

A única questão digna de ser colocada é esta, porque, no Coração, tudo é resposta.

Enquanto existir uma questão, enquanto existir um sofrimento, enquanto existir uma ferida, vocês não podem
penetrar, em Verdade, no Templo Interior.

***

Retenham que isso não é uma crença.

Enquanto vocês considerarem que isso é uma crença, vocês associam um peso ao peso que faz com que
vocês estejam nesta Dimensão.

O que lhes propomos, mas que apenas vocês podem realizar por vocês mesmos, é a liberdade.

O que vocês vivem nesta Dimensão não é a liberdade.

Isso se chama livre-arbítrio.

Vocês têm a impressão de serem livres.

Vocês não são livres.

Vocês têm a impressão de expressar um desejo da alma.

O desejo da alma não é a vontade do Espírito.

A vontade do Espírito é o Fogo, ele é: estabelecer-se no Fogo do Coração, em KI RIS TI, como Filho Ardente
do Sol, lá onde evolui Cristo.

Cristo, e como lhes foi anunciado, se aproxima da sua Dimensão e de alguns seres.

Esta ‘Vibração Crística’ e esta ‘Presença Crística’ fazem com que, como São João escreveu sob o ditado do
próprio Cristo, o que vem é a espada da Verdade.

Esta espada vem cortar.

Vocês vão estar do lado do ramo que é cortado ou vão estar do lado do tronco que permanece?

Cabe a vocês decidir.

Mas tomem esta decisão na sua alma e na Consciência, como é dito.

Porque não haverá outra decisão e vocês estão no período da decisão.

Não aquela que os empurrou, há quase 3 anos, insuflada pelo Arcanjo Jofiel no Conhecimento de certo número
de leis, que nós nos esforçamos para lhes transmitir por esse canal como por múltiplos canais sobre a Terra.

Há, em vocês, todos os dados colocados diante de vocês.

O que vão fazer?

O que querem Ser ?

Não basta pretender ser e se conduzir, na ilusão, segundo as próprias leis da matriz, mas se conduzir, na
ilusão, dentro do Estado de Ser.

Isso é muito diferente.

Vocês passam do conhecimento à Consciência.



Vocês passam da Consciência à implantação desta Consciência nesse mundo que contribui para a elevação e
para a ascensão desse mundo.

***

Aí está, bem amadas Sementes de estrelas, uma série de elementos que eu tinha vontade de fazê-los
compartilhar.

Agora, dentro dos seus questionamentos, se houver, eu quero tentar ali trazer um esclarecimento ainda mais
importante, na Vibração e nas minhas palavras.

Eu não os engajo a crer ou a aderir a essas palavras, mas a vivê-las, o que é profundamente diferente,
porque, enquanto vocês não as viverem, vocês estarão sujeitos e submissos às suas próprias feridas, que

vocês não poderão superar de modo algum pelas técnicas procedentes da sua 3ª Dimensão.

Porque as feridas que vocês revelam hoje são as feridas mais fundamentais que se manifestaram nesta vida,
como em todas as vidas que vocês estiveram encarnados.

Compreendam bem que não é questão de colocar um bálsamo sobre um sofrimento, que não é questão de
fazer um ato de reparação em um sofrimento, porque o ato de reparação em si os mantém na matriz.É questão

de ir bem além e de se estabelecer além de todos esses jogos.

Sobre isso, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: após relações difíceis com meus pais, não os vi mais. A atitude mais correta seria a de
retomar contato, ou isso levaria à ação/reação?

Bem amado, a resposta está no discurso que eu acabo de fazer.

Nas palavras e nas Vibrações que eu acabo de pronunciar.

Eu poderia traduzir isso de outro modo e, talvez, isso ressoasse mais dentro de você mesmo.

Seus filhos não são seus filhos.

Vocês são apenas os filhos de Maria e da Fonte.

Enquanto vocês assimilarem uma relação a um peso (e toda relação nesta Dimensão é peso, quer queiram ou
não), enquanto se desarranjarem por uma relação vinda do passado, é uma reação da personalidade.

No Estado de Ser, esse gênero de manifestação não pode existir.

Não pode haver emoção, no Estado de Ser.

Compreendam bem que não é indiferença.

Aqueles de vocês que pensariam na indiferença estão na ilusão também.

No Estado de Ser, há liberdade.

Vocês superam o quadro familiar que não existe, ainda uma vez, senão nesta matriz.

A única noção de família é o seu Pai e a sua Mãe no Céu e as suas linhagens, e absolutamente nenhuma outra.

Assim, portanto, colocar mesmo esta questão, mostra a você mesmo o lugar onde se situam as suas feridas e
a vontade de reparação, que é a manutenção na matriz e que o impede de Ser.

Querer reparar participa da ‘ação/reação’.



***

Questão: nesse caso, qual é a “melhor” atitude?

Ser.

A partir do momento em que você penetrar o Fogo do Coração, não há qualquer vontade de reparação que é,
como eu disse, o mundo ilusório do ego.

Não há, tampouco, desejo de romper o que quer que seja.

Há simplesmente que acolher o ‘princípio de atração e de ressonância’, que se manifesta a partir do instante
em que você se estabelecer no Fogo do Coração.

Porque, é na Inteligência da Luz que se estabelece em si que o conjunto das relações será dissolvido,
queimado.

Enquanto vocês forem portadores de pesos, vocês não podem atingir a leveza.

Enquanto vocês aderirem a esses pesos, eles não podem deixá-los.

A resposta não é, portanto, nem uma nem outra das soluções propostas, mas, sim, estabelecer-se no Ser,
porque, no Ser, tudo é resposta.

E tudo o que se manifestar em sua vida será, então, ‘atração e ressonância’ e, naquele momento, o que quer
que aconteça (que seus pais telefonem, que seus pais escrevam ou que você decida fazê-lo), isso será

correto, mas não antes de estar estabelecido na Verdade.

***

Questão: se não atinjo o Estado de Ser durante esta vida, as outras terão sido então desperdiçadas?

Bem amado, do ponto de vista da Luz e da Unidade, não há vida desperdiçada ou vida bem sucedida.

Há apenas vidas ilusórias na matriz.

Não é de forma alguma a mesma coisa.

Ao se definir em uma vida, errada ou bem sucedida, em função do seu estado possível ou não de Estado de
Ser, você se coloca si mesmo, automaticamente, na dualidade.

E você faz um julgamento de valor sobre si mesmo, o que o afasta do Estado de Ser.

Nós seremos, como dizer..., cada vez mais incisivos e apoiaremos cada vez mais o que tem necessidade de
apoio e de colocar às claras.

Não há mais tempo.

Vocês não têm mais tempo.

E nós não temos mais tempo, mesmo se o tempo não for o mesmo para nós, de usar de subterfúgios.

Enquanto vocês portarem um julgamento de valor sobre si mesmo ou no exterior de vocês mesmos, vocês
estarão no bem e mal e, portanto, na dualidade.

E lembrem-se de que, tanto o bem como o mal conduzem, ambos, para a ilusão desse mundo e para a sua
manutenção.

***

Questão: por que me sinto novamente bloqueada nas costas, esta noite?

Bem amada, o bloqueio das costas e da região lombar, que ocorre em plena noite, tem uma explicação muito



lógica e muito simples.

O que acontece à noite? 

Vocês se recriam na ilusão.

O renascimento, na ilusão, ocorre a cada noite, entre 2 e 4 horas da manhã.
A região na qual você é afetada corresponde à ‘região do poder’.

Isso demonstra simplesmente que uma parte de você aspira à liberdade e o Estado de Ser, e a outra parte
deseja manter o poder.

Assim, o seu corpo expressa esta dicotomia e esta secção que existe entre as duas partes de você, uma que é
ilusão e a outra que é Verdade.

Eu afirmo que não há nada a aprofundar.

Através dessas palavras, eu lhe disse tudo.

***

Questão: no acesso ao Estado de Ser pode haver uma parte de imaginação?

Absolutamente não.

Quando vocês alcançam os domínios Vibratórios do Fogo do Coração, do Samadhi, vocês sabem
instantaneamente que é Verdade.Não pode haver dúvida enquanto vocês estão na Vibração.

Obviamente, assim que vocês se afastam do Fogo do Coração e da Presença a si mesmos, no Estado de Ser,
a personalidade ainda presente, uma vez que vocês estão presentes nesse mundo, vai provocar e vai tentar

fazê-los crer que o que vocês viveram é ilusão.

Basta-lhes então, naquele momento, se remeterem ao Fogo do Coração, e vocês verão que, então, as dúvidas
não podem resistir à Vibração.

***
Questão: Sri Aurobindo, em sua vida, disse: «quando a roupa estiver manchada, ao invés de lavar

mancha por mancha, você deve mudar de roupa».

Essa é a estrita Verdade.

***

Questão: isso significa que cada passo ou cada vitória não tem mais importância, que se trata
unicamente, hoje, de mudar de roupa?

Isso é Verdade.

E corresponde ao processo descrito, aliás, pelo próprio Sri Aurobindo, quando ele foi São João.

O corpo de Ressurreição ou corpo de Luz ou corpo sem costura ou corpo imortal, será apresentado a vocês
no momento do Fogo final.É naquele momento que você irá mudar definitivamente de roupa.

A lagarta se torna borboleta.

De nada serve reparar a lagarta, se isso a mantiver na vida e na ilusão.

***

Questão: quando chegamos a dissolver as emoções pelo Fogo do Coração, a pessoa com quem se
está em relação sente e chega a dissolvê-las igualmente?



Bem amada, certamente não.

Haverá mesmo, no seu estabelecimento no Estado de Ser, seres que vão querer a todo custo se pendurar no
antigo.

A única diferença é que, estando no Estado de Ser, vocês não dão mais pesos a essas relações e elas não
podem mais afetá-los, mesmo elas afetando por vezes, ainda, de maneira mais profunda, aqueles que

permanecem na dualidade.

O paradoxo e o fator de superação estão nesse nível.

Quanto mais vocês atingirem os estados Vibratórios ligados ao Fogo do Coração, mais o seu ambiente
próximo que não vive isso vai querer, de maneira por vezes muito violenta, fazê-los recair na ilusão.

Porque, para eles, e compreendam bem que isso é verdadeiro na sua verdade relativa, são vocês que estão na
ilusão.

E, portanto, para eles, vocês são a ilusão.

Do mesmo modo que vocês mesmos, enquanto não tiverem penetrado a Verdade, vocês consideram, e com
justa razão, e aliás é a razão que o diz, que vocês são, que aqueles que vivem isso estão na ilusão.

Apenas o aspecto Vibratório lhes permite discernir e aceitar que não é ilusão, porque, como qualquer ilusão
poderia ser Vibração na Consciência?

Assim, o importante não é saber o que advirá de uma relação, porque vocês não estão mais preocupados com
esta relação nas esferas do Estado de Ser.

Lembrem-se também de que o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai fazer com que, em um tempo
relativamente curto, o conjunto de reações que podem existir no seu ambiente desapareça, aí também, para

que vocês se tornem, no Ser, uma Luz.

A Luz pode incomodar, mas, no final de certo tempo, a Sombra apenas pode se apagar ou ser contaminada
pela Luz.

***

Questão: a que corresponde o fato de se despertar entre 2 e 4 horas da manhã?

Aqueles que se despertam naquele momento estão sujeitos à influência do mito de Prometeu.

Isso está em ressonância e em relação com o ‘mundo astral’, com o mundo das emoções e o mundo das
relações.

Eu digo que o mito de Prometeu e o renascimento que se produz, a cada noite, entre 2 e 4 horas da manhã, faz
parte dos sistemas de crenças inseridos pelo Arcanjo Lúcifer em pessoa, quando da Criação desta ilusão.

Assim como vocês são portadores da Vibração Micaélica e da Consciência Micaélica, do mesmo modo que
vocês são portadores do DNA de Maria, do mesmo modo que vocês são portadores do Cristo Interior ou KI

RIS TI, há também, em vocês, a marca de Lúcifer.

E, aliás, lembrem-se, o que está no alto é como o que está abaixo, falsificado ou não.

Bem amado, vocês são, coletiva e individualmente, portadores da Vibração do Arcanjo Lúcifer.

Isso corresponde ao que se poderia chamar, de maneira pomposa, ‘a redenção da matéria e a sua
espiritualização’, tornadas possíveis pelo sacrifício do Cristo.

Todos vocês vivem isso, pessoalmente.

O mito de Prometeu é vivido por cada um, mais ou menos lucidamente, mais ou menos conscientemente,
segundo o seu estado de fragilidade nesse mundo de emoções.



***

Questão: e quando se adormece somente às 4 horas da manhã? 

Não é a mesma coisa.

Adormecer normalmente e se despertar entre 2 e 4 horas da manhã corresponde ao ‘ciclo de Prometeu’ e,
portanto, à ilusão prometeica.

Em contrapartida, adormecer somente a partir das 4 horas da manhã significa que, na alma, há um medo de
não renascer na ilusão.

Há, portanto, desconstrução real em curso.

É como se, em algum lugar, a alma esperasse que esta desconstrução terminasse para estar certa de renascer
na ilusão.

Não é de forma alguma a mesma coisa que manter o Fogo prometeico, mas é apreensão.

Apreensão quanto a saber onde está a Verdade, onde está a ilusão.

Enquanto que, no seu mundo, lembrem-se, não existe Verdade absoluta.A única Verdade absoluta é quando
vocês penetram o santuário do Coração.

E enquanto vocês não chegarem nesta etapa, através mesmo de conceitos que nós veiculamos e também
através de Vibrações que chegam ao seu mundo, vocês estão sempre na alegoria do mestre Aïvanhov, das

nádegas entre duas cadeiras.

***

Questão: eu sou ainda remetido a minha infância na noção de poder. Como parar?

Bem amado, eu já concluo, antes de ir mais longe, que você está identificado à sua infância.

Bem amado, há apenas uma porta de saída: o abandono à Luz.

E o abandono está estritamente no oposto do poder.

Não se pode controlar a Luz.

Não se pode dirigir a Luz.Quando se torna si mesmo a Luz, é a Luz que age e não a personalidade ou qualquer
poder.

Em outros termos, isso poderia se chamar de complexo de terapeuta.

Isso poderia se chamar também de: “ajuda-te e o céu te ajudará”.

A Luz é liberdade e não constrangimento.

Abandonar o poder é reencontrar a liberdade.

Você não é a sua memória celular, você não é a sua infância.

Enquanto você estiver sujeito a isso, você não poderá encontrar a liberdade.

E, portanto, é completamente concebível que isso possa ser estressante, em todos os sentidos do termo,
mas, de outro lado, eu o lembro das palavras de Cristo: “vigiai e orai”.

Alguns seres são obrigados a ir, na personalidade, até o esgotamento de todos os seus cartuchos, antes de
jogar o fuzil.

Não esqueça também que o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai colocá-lo, sistematicamente, face a
face àquele que o fará ressoar nesse princípio.



Não há qualquer meio, efetivamente, de dali sair, estritamente nenhum.

Em particular ao que se refere a esse centro.

É o único centro sobre o qual você não pode agir por si mesmo ou por qualquer compreensão.

O centro do poder leva a passar no Amor.

***

Questão: a que correspondem as variações de densidade, no peito, sem sensação do Fogo do
Coração?

Bem amado, quando da ignição do que é chamado de 9ª lâmpada, ou corpo de irradiação da Fonte ou do
Divino [ponto ER do peito], estabelece-se uma mudança de densidade.

Essa mudança de densidade pode, por vezes, ser vivida como um peso e uma gravidade, existente acima do
chacra do Coração, como uma barra transversal.

Isso é completamente normal e participa do estabelecimento da vibração do Coração, que irá conduzir, ela
mesma, à respiração do Coração e, finalmente, ao Fogo do Coração.

Aí também há uma relação certa com o ‘mito de Prometeu’, que vem furtar o Fogo.

O Fogo do Coração não é o Fogo do poder.

***

Questão: um bloqueio emocional pode criar bloqueios de compreensão?

Mas, bem amado, é o fato do bloqueio da compreensão que quer dizer que, por você mesmo, você decide
compreender e ter um sentido e, portanto, é isso que bloqueia.

Você é, portanto, identificado às suas emoções.

***

Questão: eu vi um olho que eu atravessei. A que isso corresponde?

Bem amado, isso significa que a sua consciência, naquele momento, polarizou-se no que é chamado de 3º
olho.

A visão do 3º olho se ilumina em 7 níveis, desde as visões coloridas até a visão de olho penetrante, que
corresponde à ativação do 7º subplano desse 6º chacra.Existem, de fato, 7 etapas correspondentes à ativação

do 3º olho.

A primeira etapa é a percepção da banda Vibratória que conecta com alguns pontos da Coroa Radiante da
cabeça.

O segundo ponto é o aparecimento do que vocês poderiam chamar, na sua Dimensão, de efeitos
estroboscópicos da Luz branca.

Aparece, em seguida, uma Luz amarela, em torno da qual gira uma Luz violeta.

Em, seguida, aparece uma Luz violeta no centro, em torno da qual gira uma Luz amarela.

Em seguida, a Luz amarela e a Luz violeta se estendem cada uma lateralmente.

Em seguida, aparece um símbolo, eminentemente variável segundo os seres.

Naquele momento começam a desfilar, atrás dos olhos fechados, na meditação, rostos.

Trata-se dos rostos que vocês tiveram em suas vidas passadas.



Trata-se dos rostos que vocês tiveram em suas vidas passadas.

E, finalmente, a última etapa corresponde ao aparecimento de um olho que atravessa.

Isso significa, bem amado, que a sua Consciência estava colocada, naquele momento, no nível do 3º olho.O
fato de colocar a Consciência em um lugar do corpo corresponde à Vibração se ativando.

Esta Vibração se ativa em função do seu próprio nível de Consciência, no lugar em que se coloca a sua
Consciência naquele momento.

Mas, quando eu digo que ‘ela se coloca’, isso não é uma intenção mental, mas sim, uma realidade
Vibratória que se estabelece no lugar em que você coloca a sua Consciência.

A ativação, tal como foi realizada no nível da Coroa Radiante do Coração e da Coroa de Fogo, reflete-se
também por uma colocação no Fogo e por uma ignição da Coroa Radiante da cabeça.A Consciência do

Coração é, como muito frequentemente repetimos, a chave que permite o acesso ao Estado de Ser.

Assim, colocar a Consciência no Coração deve ser sentido sob forma Vibratória, de pressão ou em diferentes
níveis correspondentes à Alegria interior.

Nesta Alegria interior não há espaço nem para a raiva, nem para a rebelião, nem para qualquer dúvida do que
quer que seja.

Assim, no nível do Coração, encontram-se a humildade, a simplicidade e a eficácia.

Obviamente, muitos seres, atualmente, vivem a ativação da Coroa Radiante do Coração ao mesmo tempo em
que a Coroa Radiante da cabeça e, para alguns deles, ao mesmo tempo em que o Triângulo Sagrado.

Qualquer que seja o ponto de Vibração mais ativo, obviamente, o esforço da consciência comum é, sempre, o
de tentar levar a Consciência a se manifestar pela Vibração, pela pressão ou pelo Fogo, na Coroa Radiante do

Coração.

***

Questão: senti uma Energia subir do sacro para o Coração, isso acompanhado de Alegria, depois,
uma sensação de reconexão misturada com dor. Por quê?

Bem amado, a dor corresponde à ativação dos canais e circuitos que, até o presente, estavam tapados.

É então normal que a desobstrução possa se refletir por fenômenos dolorosos.

É importante, entretanto, apreender que, mesmo nesta compreensão que pode por vezes existir, ou no nível do
sacro, ou no nível do Coração, o elemento Alegria permanece, qualquer que seja a dor.

No momento em que a Kundalini se despertar, no momento em que ela cruzar o que é chamado de ‘bainha
dos chacras’, perfurando-as no sentido da subida, ela provoca uma série de coisas que não foram

suficientemente purificadas.

Isso pode provocar também fenômenos de dor ou de medo, que ressurgem naquele momento, em outros
níveis além do nível físico.

Mas isso corresponde, igualmente, a uma desobstrução de alguns canais e circuitos.

***

Questão: quando nos tornamos uma estrela ou um planeta, estamos em Samadhi perpétuo?

Bem amado, a partir do momento em que você conectar o Estado de Ser e penetrar o Estado de Ser, a sua
vida é Samadhi, a sua Consciência é Samadhi.

Não há necessidade de esperar um espaço de tempo que, na sua escala, representa éons e éons, para viver
isso.

Você procura compreender algo que não pode ser compreendido pela sua razão e pelo ego.



Apenas a ‘Consciência pura’, chamada de Sat Chit Ananda, que pode vivê-lo e não a consciência do humano,
na sua razão e no seu mental discursivo, que é apenas ilusão.

Como você quer então esperar compreender algo do escalão do universo ou do escalão de um planeta?

A visão que você tem, de maneira geral, de um planeta como o seu ou daqueles que você vê à noite, ou das
estrelas, é forçosamente redutora, em função do que os seus olhos percebem.

E os seus olhos não percebem a Verdade.

O seu mental ainda menos.

Querer compreender é querer tomar e se apropriar, o que jamais é o caso da Luz.

A Luz é resposta no Coração.

***

Questão: a intensidade da Vibração do Coração é diferente para cada um?

Bem amado, ela é ao mesmo tempo diferente de acordo com os dias, ela é diferente segundo o seu humor.

Se o seu humor estiver azedo, a Vibração irá se apagar.

Se o seu humor estiver em oposição à Dimensão do Coração, a Vibração não existirá, simplesmente.

Não pode ser de outro modo.

Vocês não podem adquirir o que quer que seja nesse nível.Vocês apenas podem Ser.

Toda a diferença da sua compreensão situa-se nesse nível.

Falando-lhes de Ser, o mental compreende o ego.

O Ser é Vibração, consciência ilimitada do humano.

A Vibração no Coração vai então se modificar, se modular em função da sua capacidade para se aproximar
cada vez mais da Unidade, em função dos circuitos e dos canais, do seu estado de abertura também.

Não esqueçam jamais que vocês são Semeadores da Luz nesta Dimensão.

O que significa que vocês são regados de Energia cósmica, de Energia telúrica, de Energia solar, mas também
de Energias distorcidas da matriz existentes no seu ambiente, como em vocês mesmos.

A Vibração do Coração apenas pode se estabelecer quando houver abandono.Vocês não podem dominar a
Vibração do Coração.

É ela que os domina e os conduz à liberdade, e não o inverso.

Tanto que, durante este período e desde já vários anos, é extremamente fácil ativar e receber a Luz pelo alto,
agora, que ela se torne Amor, Luz Vibral, depende apenas de uma coisa, do seu acesso à humildade,

à simplicidade e ao abandono à Luz e absolutamente nada mais.

Não há, na sua linguagem, que usar de subterfúgios.

Há simplesmente percepção ou não percepção da Vibração.

Não há culpa a ter, nem repreensão, há simplesmente um mecanismo específico no próprio plano da sua
humanidade, em meio mesmo a esta falsificação.

A Luz se estabelece no Coração, ela vibra então no Coração ou ela vibra em outras partes.

Vocês não podem obrigar a Vibração do Coração a aparecer.Isso se denomina o abandono à Luz.



***

Questão: esta conduta de abandono corresponde às palavras de Cristo: «seja o que tu és e não
deseje nada»?

Inteiramente.

Essa é toda a diferença que pode existir entre o próprio desejo da Luz, o impulso da alma e o abandono à
Luz, que são três mecanismos de Consciência.

Mecanismos energéticos profundamente diferentes.

O desejo da Luz  leva ao ego e leva à Luz na Vibração da cabeça e unicamente na cabeça.

O impulso da alma passa, obviamente, pelo plexo solar e leva à porta estreita, à passagem do ego ao Coração
e, enfim, o abandono à Luz leva a Luz diretamente ao Coração.

Vocês não têm outra possibilidade além dessas três possibilidades.

Não existe qualquer outra e jamais existirá qualquer outra, nesse mundo como em todos os mundos.

Não há nada a compreender.A palavra que empreguei desde o ano passado, de abandono à Luz, basta-se a
si mesma.

A própria compreensão desse conceito não é abandono, mas resistência.

Bem amado, isso não pode se fazer em um dia.

Alguns levaram, eu diria, anos, para chegar nesse ponto.

Em nome de qual ser humano ali se chegaria num instante?O único modo de ali chegar num instante é estar no
abandono à Luz.

E isso passa pelo silêncio mental.

E isso passa pela aceitação.

Isso passa pelo silêncio das emoções.

Isso passa pelo silêncio do ego.

Isso passa pelo silêncio do mental.

Isso passa, também, pelo tempo do estabelecimento desta Luz no abandono à Luz no Coração, pela ausência,
mesmo temporária, das feridas interiores do passado e de todo desejo de projeção em qualquer futuro.

Basta, então, parar o tempo, o tempo de um instante e, em meio a esse instante, o abandono à Luz ser real
abandono à Luz, significando, assim, a frase de Cristo sobre a cruz: “que a tua vontade se faça e não a

minha”.A vontade de vocês não irá conduzi-los jamais, jamais à Luz.

O que lhes é pedido, se vocês quiserem aceder à Luz do Coração e à sua Vibração e à sua Alegria, é
um abandono total.

Ainda uma vez, não há qualquer alternativa.

Por enquanto, isso pode permanecer nas palavras, mas quando vocês fizerem a experiência de maneira
definitiva, vocês irão compreender isso como uma Verdade essencial, sem, no entanto, compreendê-lo,

porque vocês vibram isso.

Isso não passa pelo filtro mental.

O melhor seria, talvez, falar em termos de circuitos e de canais existentes nos diferentes corpos.



***

Questão: se a Luz se manifestar mais na cabeça do que no Coração, seria conveniente, com a
consciência comum, orientar esta Luz para o Coração?

Isso convém completamente.

Se vocês deixarem a Luz na cabeça, mesmo sendo uma garantia, de algum modo, de um acesso às
Dimensões Unificadas, assim como foi dito, há muitos modos de chegar a esses mundos Unificados, no

terror ou na Alegria.

Não há outro modo.

A única maneira de viver a Alegria no mundo no qual vocês vão viver, durante este período de tribulação, é
simplesmente se estabelecerem Vibratoriamente no Coração.

Obviamente, a Luz que vem do Céu, seja a radiação do ultravioleta, seja a radiação da Fonte, seja a Vibração
do Espírito Santo, só pode penetrar pela cabeça.

Eu os lembro de que a cabeça é o que recapitula.

De que a cabeça é que está situada na parte superior do seu corpo, vocês que estão embaixo, existe então um
gradiente elétrico ou eletrostático correspondente à própria estrutura da matriz.

A Luz apenas pode, realmente, penetrar pela cabeça.

Cabe-lhes, pelo seu trabalho de abandono, pelo seu trabalho sobre as suas próprias emoções, mas,
sobretudo, agora, sobre o abandono à Luz, que esta Luz se estabeleça no Coração ou no sacro.

Enquanto a Luz permanecer na cabeça, certamente, isso continua uma garantia de acesso às Dimensões
Unificadas, mas, entretanto, assim como São João disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos.Os

chamados serão marcados na testa.

Este é o início do caminho e não o final do caminho.

***

Questão: levar a língua ao palato permite facilitar a canalização da Luz da cabeça para o Coração?

Completamente.

Do mesmo modo, o fato de inclinar a cabeça para frente, respirando com a boca aberta e com o conjunto de
gestos que conectam as diferentes lâmpadas, que lhes foram comunicados, participa, obviamente, do mesmo

e único objetivo (*) (nota: protocolo intitulado “reunificação dos novos corpos”).

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Bem amados, a sucessão do que vocês vivem é muito lógica.

Há um sentido, bem além da sua compreensão imediata.

O único sentido é de ajudá-los a ir para o Coração e nenhum outro.

Que a Luz os acompanhe, até breve.

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

(*) – SRI AUROBINDO – ‘YOGA DA VERDADE’:



http://www.portaldosanjos.net/2010/02/sri-aurobindo-17-de-fevereiro-de-2010.html 
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-mensagem-da

- UM AMIGO – ‘YOGA CELESTE’:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-reunificacao-dos
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Eu sou Pluma Branca ou SNOW.

Recebam o Amor de uma das suas Irmãs.

Irmãos e Irmãs presentes nesta assembleia, eu venho hoje, além mesmo da busca à qual eu os convidei, expressar
certo número de elementos relativos à Terra e à natureza.

Os povos nativos, o meu, como tantos outros, sempre guardaram presente, em sua Consciência, a capacidade de
perceber o Sopro da vida ou o Sopro do Grande Espírito.

Nós permanecemos próximos da Terra, por instinto e por intuição.
Porque nós sempre aceitamos que nossa vida nesse corpo era possível, de um lado, pela Terra, e de outro lado, pelo

Sopro do Espírito e o sol.

Nós jamais procuramos outra coisa além desta harmonia.
Esta harmonia, certamente, não é, como o sabem, uma Verdade absoluta, mas, mesmo assim, na natureza as forças

de Vida são muito mais facilmente captáveis e assimiláveis pela Consciência.

Hoje, a maioria dos seres humanos está cortada do Sopro do Grande Espírito na natureza, por seus modos de vida,
por seu modo mesmo de encarar a Vida.

O dinheiro colocou, entre os homens, uma barreira e eu me explico: em minha tribo, como em todas as tribos e os
povos nativos, quando você sonhava ou desejava algo que não tinha, era preciso propor outra coisa no lugar.

É a grande diferença, com relação ao que vocês chamam de compra ou de comércio e toda a diferença está aí, e ela
é essencial.

Obviamente, não falaria do que jamais conheci, que vocês chamaram ainda de finanças,ilusão sobre ilusão.

Assim, portanto, quando um ser de meu povo queria algo, ele devia dar, no lugar, outra coisa.
Isso foi chamado de ‘troca’, que foi tão ridicularizada em suas sociedades.

Mas o importante não é a troca em si, era a intenção que estava por trás.

A saber, se eu queria, por exemplo, este bonito ornamento, esse belo animal, era necessário que eu fornecesse algo que
era meu, algo que eu conhecia.

E, portanto, havia, nessa troca, uma relação que se estabelecia entre dois seres que trocavam e compartilhavam.
A relação era então direta.

Era um comércio equitativo e, sobretudo, pleno de sentido.

Então, hoje, vocês compram e compram, com algo que não foi criado ou que vocês não possuem.

O objeto que vocês cedem, na troca, é algo que lhes pertencia, que vocês cedem contra outro objeto.

Todas as sociedades tradicionais funcionam segundo esse princípio.
E aí está que o ocidental, desde algumas centenas de anos, não contente de ter criado, como pelas religiões, um
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intermediário na relação, além disso deram este intermediário todos os poderes sobre a relação.
Vocês perderam então o verdadeiro sentido da palavra comércio.

Então, certamente, àqueles de vocês que me responderiam que o valor de uma tenda não é o valor de um
apartamento, eu responderia, certamente, a seus olhos, mas certamente não aos nossos.

E em nome de que o valor que vocês atribuem é mais real que aquele que nós atribuímos?

De fato, esse princípio de simplificação em todos os níveis, tornou tudo complexo.
A Vida se tornou algo que não é natural, porque é preciso ganhá-la.

***

É através dessas coisas muito simples, que são, para os povos nativos, tão evidentes, que vocês contribuíram, de
algum modo, para manter e para desenvolver aspectos cada vez mais abstratos.

Nessa abstração, lhes parece que se desembaraçaram de certo número de obstáculos.

No início, quando tive a oportunidade de ver com meus olhos, por outro canal, quando compreendi que, ao invés de
semear a Terra com suas fezes, vocês utilizavam da água limpa, não pude crer e, no entanto, era a Verdade.

Qual é o ser humano, no mundo ocidental, que tem consciência que ele polui a água ao invés de semear a Terra,
deste modo?

Eu poderia multiplicar os exemplos ao infinito, mas meu objetivo não está aí.

***

Hoje, as coisas são profundamente diferentes com relação ao que vivi em minha última vida.
Simplesmente, vocês deverão retomar Consciência da pulsação da vida que existe na natureza, porque a natureza

será seguramente sua maior ajuda no que vocês são chamados a viver.

Antes do retorno na Unidade, do Grande Espírito, vocês devem, eu diria, com urgência, domesticar de novo a
natureza e se domesticarem de novo, a vocês mesmos, se reconectarem, em todos os sentidos do termo, com o pulso

da Terra, o pulso dos vegetais, a vida dos animais.

Como o sabem, muito grandes entidades anunciaram a fase que vocês vivem como um período de dissolução de
tudo o que não é natural, de tudo o que é artificial.

Assim como as frases muito conhecidas que foram pronunciadas pelas pessoas dos povos nativos, vocês chegaram a
este extremo.

Quando lhes disseram que o dinheiro não se come, e fomos muitos a dizê-lo, olhavam-nos com olhos perplexos,
dizendo-nos que não se tinha mais necessidade de ter alimentos sobre si, porque era suficiente sacar um bilhete para

comprá-los.

Tínhamos verdadeiramente muita dificuldade para transmitir o que vivíamos.
Nós éramos então como todos os outros povos nativos: os selvagens que se opõem ao progresso, à evolução.

Em sua desmedida, o homem ocidental jamais viu que não era uma evolução, mas, bem mais, uma involução e uma
degradação profunda de sua própria Consciência e de sua confiança e de sua orientação.

Vocês então, vocês todos, sem exceção (e mesmo nos povos nativos, em seguida, por avidez, por
conveniência), foram cortados voluntariamente desta conexão à natureza, aos elementos.

Ora, na dissolução que vem a vocês, apenas isso restará.

***

A natureza é vida.
A natureza está bem mais próxima do que vocês chamam de Dimensão Superior que o ser humano.

Começando, já, pelo reino mineral que Vibra e que permite a própria coesão e a manutenção de certa dose de Sopro
do Grande Espírito, sem o qual tudo seria apenas escuridão.



A vida, na natureza, está repleta de elementos, elementos que, seguramente, falam conosco.

Compreendam bem que o que falo não está ligado a uma visão que vocês chamariam de xamânica, mas bem além.
A natureza, em sua totalidade, é sinais e manifestações.

Eu lhes digo isso porque, no que vocês vivem hoje, o apoio o mais maravilhoso que vocês podem encontrar é,
obviamente, vocês mesmos, em sua Dimensão Una, interior.

Mas a natureza é uma grande ajuda para isso.

Vocês ali encontrarão reconforto, reconciliação, apaziguamento, o que jamais seus bilhetes ou seus plásticos poderão
lhes trazer.

***

Os acontecimentos da Terra vão forçá-los a repensar, no pouco tempo que lhes resta nesse mundo, sua relação com
esse mundo e com muitas coisas que vocês devem deixar para encontrar o Sopro do Grande Espírito e estar em

acordo com ele.

Existem homens insensatos que não compreenderam mesmo que eles não podiam mais viver uma geração sem
natureza.

Que digo eu uma geração?
Uma dezena de anos.

Como o sabem, alguns povos abandonam já a Terra: as abelhas, os golfinhos, as baleias.
Eles não abandonam a Terra para se salvar, mas eles abandonam a Terra para ir para a nova Terra.

Eles ali estão já, aqueles que devem ir.
Eles realizaram seu sonho.

Eles escaparam da ilusão e do sofrimento.

***

Nós sempre dissemos, como outros povos, que a vida é um sonho que se tornou um pesadelo.
É de fato possível, era de fato possível, mesmo no que vivo agora, em minha Consciência, com minhas Irmãs, que esse
mundo era uma ilusão, mas uma ilusão que tinha sido ordenada, preparada, para a qual a vida podia se expressar e

se religar ao Grande Espírito, antes que a Sombra chegasse.

A vida nesta dimensão pode ser mágica.

Muitos povos, irmãs das estrelas, vivem, aliás, em total liberdade, em comunhão com a natureza, nos mundos
Unificados.

***

Em meio a todos os povos há necessidade de compreender o que é lógico, mas o problema vem que a necessidade de
compreender veio substituir a necessidade de viver e a percepção da vida.

Não tendo mais esse sentido, o sentido não aparece mais, o significado, ainda menos.
É necessário portanto fazer intervir suposição, análise.

Eu intervenho essa noite para bem marcá-los no que é o mental e o que é a empatia.

Para bem fazê-los observar que o Ocidente, como muitos povos nativos, infelizmente, escolheram o mental, o que
vocês chamam de razão, de lógica.E o drama é que o homem quer se apreender, com o mental, da vida e do sentido

profundo da vida.
É um erro funesto que os leva a viver o que chamo, eu, de ruptura e a sede perpétua.

Vocês sabem essa palavra: «por que», «por que», «por que», «por que», que volta, mais ou menos conscientemente,
durante o dia, esta injunção tão oposta à injunção da vida que é «Vida», «Vida», «Vida».

«Porque» não é a vida.
«Porque» é uma construção, que não é você e à qual vocês são identificados, tão identificados.



***

Certamente, sejam minhas Irmãs, sejam os Anciões, sejam os Arcanjos, nós transbordamos literalmente de amor por
vocês.

Isso nada tem de excepcional, é normal.

E estamos entristecidos, não falo por vocês, em particular, neste espaço, mas pelo conjunto da humanidade, por ver
que sempre e sempre, mesmo quando os sentidos da vida se instalam, para alguns de vocês, novamente, em seu

Coração, a cabeça continua: «por que», «por que», «por que».

Será que a vida pergunta por que está viva?
Será que seu Coração pergunta por que ele bate?

Eu exprimo, com minhas palavras, certamente o que deveriam exprimir as formas de Consciência bem além da
humana.

***

Vocês descobrirão que, hoje, se vocês querem ir para onde seu Coração quer conduzi-los, vocês devem redescobrir,
com toda urgência, o que é a simplicidade.

A simplicidade não quer dizer sofrimento, ela quer dizer Alegria.
A Alegria só pode se instalar se vocês são simples.

Já em acordo com vocês mesmos, não com a cabeça que diz «por que», «por que», «por que», mas com o Sopro, esse
Fogo que está em vocês.

Porque absolutamente tudo ali está, tudo, sem exceção.

Um dos grandes neófitos, pertencente mais ao Ocidente que aos povos nativos, veio vê-los.
Não havia necessidade de vir nos ver, nós, porque sua mensagem nós a conhecemos desde o início dos tempos.

Ele veio lembrá-los, tentar ao menos lembrá-los, ele lhes disse que vocês deviam voltar a ser como crianças,
maravilhadas pela vida, que não se preocupam nem com o amanhã nem com outra coisa que o que vivem, no

instante em que vivem.

Mas, certamente, o mundo os levou em conceitos.

Ganhar a vida.Como se se pudesse ganhar a vida, eis que a vida É, de qualquer modo.
Ela não tem necessidade de ser ganha.

Isso faz parte de crenças que falsificam ainda mais o pouco de vida que restou nesse mundo.

Era necessário, naquele momento, se proteger, eis que era preciso ganhar sua vida, da doença, da velhice e mesmo
da morte, até ignorar o sentido e a função.

Até considerar que a morte não lhes concernia, que era algo tão distante que era indecente dela falar ou evocá-la.

Fizeram-nos então penetrar, com seu consentimento, em camadas muito mais pesadas, mesmo, que a armadilha
inicial.

E vocês consentiram.
Nós consentimos.

Aquiescência à ilusão, aquiescência a uma maior falsidade, a tal ponto que alguns disseram que o homem era um
lobo para o homem, e é a Verdade.

***

Então, sim, a natureza, contra ventos e marés, vive e prossegue o seu papel.

O ser humano, entre os mais estúpidos entre eles, pensou mesmo em suprimir a natureza, suprimir as árvores, suprimir
a vida.

Ali havia apenas essa palavra: negócios.

E, depois, negócio tornou-se negócio, como sempre (o negócio é a vida), enquanto for antivida.



As relações entre os seres se tornaram sem graça, não impregnadas de vida.

De fato, trocar um animal por um pulôver é trocar uma parte de si.
Comprar com uma peça, é anônimo.

Como vocês dizem, o dinheiro não tem cheiro.
O pulôver e o animal têm cheiro.

O cheiro daquele que o fez, daquele que o alimentou, que ali se investiu.
E, sobretudo, não há intermediário.

O que nos tem mais chocado, com a vinda do homem branco, é essa necessidade de se tranquilizar por ritos, por
igrejas, eu creio, pelos tempos.Como se o ser tivesse se tornado tão impuro que ele precisava outro ser se dizendo
puro(mas, frequentemente, ainda mais impuro que ele mesmo) para entrar em contato com o Grande Espírito.

Mas o Grande Espírito está por toda parte.
Ele não pode ser fechado em nenhum lugar.

Então, sim, a natureza os restitui ao que vocês são, nesta dimensão, falsificada ou não.Ela os restitui à Verdade.

A natureza é um inimigo, assim os ensinaram, assim vocês acreditaram.
A natureza, agora, apenas restituirá o que a humanidade abafou.A natureza, nos tempos que lhes restam, se tornará

cada vez mais seu salvo-conduto, seu meio de prover todas as suas necessidades.

É diferente voltar à natureza e em meio à natureza voluntariamente, do que esperar para ser forçado.
A natureza se abre a vocês, se vocês se abrem a ela.

Ela é paz, se vocês são paz.
Ela é violência, se vocês são violência.

Não há qualquer punição aí.
Há somente uma ressonância, somente uma evidência.

Na natureza não há “por que”.
Há somente evidência e a aceitação do Sopro do Espírito que ali está.

A Terra é viva e a Terra não tem que aceitar e, aliás, ela não aceita a visão deformada da vida.A Terra vai se
liberar, ela dá à luz.

Ela vai se liberar de certo número de forças que a forçaram a permanecer.
E se ela ali permaneceu, não é por ela, mas por vocês, por nós.

***

Vocês acreditam que, desde tanto e tanto tempo, a Terra não teve os meios de se liberar de todo parasita, de toda
vida, em sua superfície?
Ela não o fez, por vocês.

Ela respeitou suas vidas até certo ponto, até o momento em que o Grande Espírito chegou, há quase 30 anos, e lhe
disse: «agora é a hora, você deve se liberar».

A Terra bem que respondem ao Grande Espírito: «mas eu apoio muitas Consciências e vida, não posso, assim,
mudar».

Então, o Grande Espírito disse à Terra: «eu a deixo viver ainda, o tempo que alguns homens despertem, que alguns
homens aceitem reviver a verdadeira vida».

E a Terra esperou, pacientemente.

Ela suportou ver a natureza desfigurada.
Ela suportou ver seu éter poluído pelas ondas contrárias à vida.

Ela suportou tudo isso, por vocês, e unicamente por vocês.

O que lhes digo é a estrita Verdade.
Quem rende graças à Terra, quem agradece a Terra por ter esperado?

Quem se dá conta disso?



Os povos nativos, alguns Guardiões e Guardiãs da sabedoria.
Não todos, alguns.

***

Hoje, a Terra se libera e vai se liberar, inteiramente.O momento chegou.
Ela lhes pergunta: «vocês querem fazer parte da vida, da nova vida?
Vocês querem se juntar a mim, à Unidade, às dimensões da liberdade?

Vocês querem ir também a outros planetas, outras dimensões?».

Para isso, é preciso mudar.
Para isso, é preciso parar: «por que», «por que», «por que».

E viver.
Viver.

Como em sua linguagem, vocês podem lhe dizer, saber é: ter a si mesmo.
O saber não é o conhecimento.

A mãe Terra dá.
Ela dá sem distinção.

Ela lhes deu tudo, apesar do constrangimento.
Vocês acreditam que a Terra pôde suportar tudo o que ela suportou se não tivesse, nela, um Amor imenso pelo

conjunto de vidas que ela nutria?

***

Hoje, as coisas são diferentes, porque o momento chegou.

Então, sua busca, esta busca de vocês mesmos, os levará mais facilmente que vocês perceberão a vida da natureza,
da Terra.

Porque, lembrem-se também de que a Terra, em seus aspectos íntimos, em seu Coração, tem o cristal, a Fonte.

Hoje, esta busca de vocês mesmos deve se viver.
E viver é estar inteiramente imerso no Sopro do instante, no Sopro da Verdade.

Mas é a vocês que cabe viver a experiência de apreender o alcance, não com compreensão ou saber, mas com o
Coração.

A Terra os levará para o mundo novo.
Ela conhece o caminho.
Ela conhece a estrada.

Aí também, deem-lhe confiança.
Ela sabe qual povo ela deve levar primeiro, na nova dimensão.Ela obedece à vida, ao Sopro.

Assim, a busca que vocês levaram, além do sentido pessoal, é um convite para se voltarem para o verdadeiro valor,
que é a vida.

Certamente, a cabeça vai responder, ela responderá sempre, aliás: «eu devo ganhar minha vida, devo pagar isso ou
aquilo. Eu devo.».

Mas quem disse?
As leis.

Quais leis?
Aquelas do homem ou aquelas da vida?

A Sociedade.
Qual sociedade?

Uma sociedade que fala de direito e que não lhes atribui nenhum.
Uma sociedade que fala de liberdade, enquanto vocês não têm nenhuma.Onde está a liberdade? Será que está no

fato de comprar o que bem lhes parece, ou será que ela está no fato de viver?

***

Vocês vão viver em breve uma mudança de condições, uma mudança de vida, uma mudança de paradigma.



A chave, certamente, é o Coração.
Mas uma das chaves do Coração é a natureza.

Então, vocês me responderão: «eu não vivo na natureza».
Então, eu responderia: «é que você não sentiu a vida».

Certamente, assim que se fala de natureza, o humano civilizado vai compreender: perda de muitas coisas, perda da
civilização.

E se eu dissesse que a Terra não se importa com suas sociedades, com suas civilizações?
Ela respeitou a vida que corre em vocês e nada mais.

A mulher sempre foi bem mais próxima da natureza que o homem, porque, inconscientemente, ela sabe o que é a
vida e levar a vida.
O que faz a Terra.

***

Agora, não é mais tempo de voltar atrás e viver como os povos nativos, é muito tarde.É simplesmente tempo de
acolher, urgentemente, o Sopro, o Sopro e o batimento de sua própria vida, que vocês poderão reencontrar na

natureza.

Dirijam-se à Terra, não para lhe pedir a cura das pragas que os homens lhe infligiram voluntariamente.
Isso a nada serve.

Mas, simplesmente, lhe dizendo que vocês querem entendê-la, rendendo-lhe Graças pelo que ela é.

A Terra vai tomar uma importância essencial, a partir de agora, porque sua Consciência, para ela também, muda:
ela se libera, como vocês.

Os seres que se liberam podem se compreender mais facilmente, porque vão já no mesmo sentido, com mais ou
menos resistências, mais ou menos facilidade, mas vão no mesmo sentido.

***

O sonho da Terra vai se tornar sua Verdade.
Que vocês estejam sobre esta Terra ou em outro lugar, depois, vocês viverão no Coração.

Vocês assimilarão o papel da Terra, apesar da falsificação.
A Terra é o que há também em sua base, porque ela vem da Terra, não é?, mesmo se o homem transformou isso.

Como disse um dos filhos do Grande Espírito, vocês estão sobre esta Terra, sobre esse mundo, mais precisamente, mas
vocês não são desse mundo.

Igualmente a Terra não é desse mundo.
Ela tolerou.

Ela esperou pacientemente a oportunidade de viver o que ela vive.

Então, sim, é preciso render graça ao céu, render graça aos guias, aos grandes seres que vêm vê-los, mas é
preciso render Graças, também, à Terra.

Ela jamais foi, voluntariamente, sua prisão.
Mas ela sempre tudo fez para que os filhos da Terra pudessem encontrar, em seu seio, consolação e vida.

Alguns seres fizeram, de maneira consciente, conscientemente, conscientemente destruíram as árvores, as florestas, a
vida dos vegetais, dos animais.

Então, não é questão agora de desenvolver uma culpa que a nada serviria.
É simplesmente questão de se tornarem lúcidos e conscientes.

Lúcidos e conscientes, não quer dizer compreender e saber.Lúcidos e conscientes quer dizer Ser.

Terem-se de pé.
Deitarem-se também, para sentir a Terra.

Pedir-lhe que os nutra, corpo, alma e Espírito.

Aí está, meus irmãos e Irmãs, o que tinha a lhes dizer.
Fui um pouco longa.

Se houver respostas a trazer e se eu puder trazê-las, então, eu as trarei de bom Coração.



***

Questão: como me lembrar dos meus sonhos?

Cara irmã, estou mesmo ainda surpresa que você saiba o que é o sonho, porque, como vocês querem sonhar,
dormindo fechados?

Você quer sonhar?
Então, durma sem obstáculos entre a Terra e o céu e você.

Reencontre o sono, fora.
Banhe-se dos raios da lua.

Recolha o raio da vida da Terra e, então, você percorrerá o espaço do sonho.

A maior parte dos sonhos que vocês vivem, fechados em suas casas, são bem insípidos, e apenas traduzem uma
pequena fatia de vida.

Sonhar é possível, então, é preciso estar reconectado ao céu e à Terra.
Para isso, é preciso dormir sem uma estrutura acima de vocês e abaixo de vocês.

E o sonho irá se estabelecer.

Não penso que haja muitos irmãos e Irmãs aqui que tenham pensado em dormir, como assim se chama, na bela
estrela.

O sonho ali se encontra, eis que, instantaneamente, naquele momento, a Consciência indo para outros lugares, o
espaço do sonho se abre, coisa que ele não pode fazer, ou então de maneira muito alterada, num espaço fechado.

***

Questão: como se pode da melhor forma possível render Graças à Terra pelo que ela faz por nós?

Você pode acender um fogo, você pode cantar louvores.
O mais simples é ainda dar-lhe as palavras do seu Coração.

E vibrar por ela no seu Coração e dar-lhe esta Vibração.
Ela a tomará, ela a acolherá.

Simplesmente, muito poucos, no mundo ocidental, pensam assim.

***

Questão: para os Aborígenes Australianos, o sangue das regras das mulheres é importante?

Sim.
No sangue das mulheres, como no sangue da Terra, se esconde o mistério da criação.

Algumas tradições quiseram fazê-los crer que esse sangue era impuro, eu creio, no que vocês chamam de suas religiões
monoteístas.

Obviamente, porque toda a magia da vida se esconde nesse sangue.
Mas eles sabiam o que faziam, privando-os desse sangue.

A tal ponto que, agora, não ocorreria a qualquer ser humano, no espírito, encarar esse sangue como puro e sagrado.

Certamente, certo número de poluições podem se eliminar nesse sangue, mas antes dessas poluições, o papel sagrado
permanece.

Além das tradições ou religiões monoteístas que os induziram nesta crença, o conjunto de povos da Terra, ditos
primitivos, sabem e utilizam esse sangue sagrado.

Isso está tão distante, agora, do que é aceitável pelo homem civilizado, que não vale a pena ir mais longe.

***

Questão: os cantos ameríndios que ouvi durante a sua intervenção são cantos de homenagem à Terra, em
ressonância com a sua Vibração?



Inteiramente.
Hoje, eu não cantarei, mas, em breve, eu lhes cantarei o canto da Terra.

Porque a Terra canta.
Ela canta verdadeiramente.

Assim como o cosmos canta, assim como as diferentes radiações cantam, cada uma, seu canto.
Assim como existe um canto em todas as partículas, a Terra, também, tem um canto.

Trata-se, portanto, certamente, do canto da Terra.
O cristal canta.

Mas, para ouvir esse canto, é preciso, certamente, estar na escuta.
E estar na escuta no Coração, e, portanto, no silêncio.

***

Questão: as estrelas, entre elas, cantam?

Sim.
Do mesmo modo que as árvores se comunicam entre elas pelos raios de Luz e pelos cantos.

A vida é canto.
Aliás, quando vocês conectam o Grande Espírito, em vocês, o som se faz ouvir.

São cantos.

***

Questão: na tradição ameríndia, o que representa o lobo branco?

É o símbolo, como todo animal branco, de uma grande pureza.
É o símbolo também da renovação.

Assim, quando um animal branco aparece (para os Índios, quando uma visão branca nasce), anuncia grandes
mudanças.

É a mesma coisa, em todas as partes sobre a Terra, para os povos religados.
O elefante branco, o urso branco, nas regiões onde não existe, quando aparece, assinala a renovação.

O lobo branco é a liberdade reencontrada.

***

Questão: a lua é uma Consciência à parte ou ela está incluída na Consciência da Terra?

Nem um, nem outro.
A lua não é uma criação natural.

A lua é uma embarcação criada do zero.

***

Questão: com qual intenção?

Remeter o fluxo e o refluxo e as forças gravitacionais.

Questão: qual é seu papel exato na dinâmica dos sonhos, eis que você preconizou dormir na bela estrela, portanto, a
maior parte do tempo, sob a lua ou a irradiação da lua?

Não unicamente.
Antes de tudo, sob a irradiação das estrelas.

Mesmo se a lua possa, em alguns casos, e vocês o sabem, favorecer algumas visões, mas essas visões são apenas
reflexos.

É aliás aconselhado evitar as noites de lua cheia para dormir fora.
Escolham antes, na bela estrela, um céu sem lua, onde as estrelas são mais brilhantes possível.



***

Questão: podem-se obter os cantos da Terra de que fala sob forma de gravação, isso já foi feito?

Isso foi feito, eu diria, em muito numerosos exemplares.
Segundo os povos índios, os cantos são muito diferentes, porque passam por um suporte para cantar a Terra.

Para alguns, eles cantam o ar.
Para outros, eles cantam a água ou as árvores.

Alguns cantam, podem cantar a Terra, inteiramente.

Algumas tribos foram mais centradas no canto da Terra, diretamente, eu diria.
Entre eles, os Lakotas, meu povo e, certamente, os Hopis.

Em meio a esses povos existem muitos cantos que cantam a Terra, diretamente.

Cabe-lhes fazer sua própria experiência.

Guardem, entretanto que, o que vão ouvir com seus ouvidos no que chamam de gravação, a mais autêntica e a
mais pura que seja, não lhes retransmitirá jamais a cerimônia desse canto tal como é praticada na natureza.

Mas é, assim mesmo, uma aproximação.

Render graça à Terra, assim como foi pedido há pouco, pode se fazer cantando, vocês mesmos, esse canto
espontâneo, aquele que sai de vocês, por exemplo, quando vocês cantam [vibram] de Alegria.

***

Questão: as cores do arco-íris têm um significado como os chacras no ser humano?

Qual relação, qual ressonância existe entre os chacras e o arco-íris se não é o elemento cor?
Mas a cor do arco-íris não é a cor de um chacra.

***

Questão: há uma ligação entre as cores do arco-íris e as funções específicas da Terra?

Quem agiria sobre a Terra?
Não, absolutamente não.

***

Questão: participei da criação de espaços de cura. Qual é sua contribuição?

A contribuição da intenção daquele que o criou.
Nada mais.

A própria Terra, sua natureza, é curadora.
Por que querer limitar?

O que é importante é a intenção.

A Terra tem vários espaços de cura, mas a Terra não tem necessidade de ser curada.
São vocês que têm necessidade de ser curados.

A Terra pode se curar de um ia para outro, sem qualquer ajuda exterior.

***

Questão: em sua tradição, a noção de sacrifício dos animais tinha um valor específico? Se sim, qual?

O sacrifício de um animal, como de uma árvore, particularmente em meio ao meu povo, era um ato maduramente



reflexivo.
O sacrifício do animal é ligado a um agradecimento que oferecemos à Terra pelo alimento trazido.

Houve, certamente, tribos que sacrificaram animais com outros objetivos.
Mas, de uma maneira geral, o único sacrifício aceitável é aquele que permite de se nutrir.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu terei talvez a oportunidade de voltar entre vocês.
Seja como for, SNOW lhes transmite, agora, todo o Amor que está no meu Coração.

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=667

29 de Junho de 2010

(Publicado em 26 de Julho de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G., em 26 de Julho de 2010.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
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http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de vê-los.
Então, transmito-lhes minhas bênçãos e venho escutar o que têm a me perguntar.

***

Pergunta: na 3D unificada, o modo de Vida será semelhante àquele dos ameríndios?

Perfeitamente e eu sei que vocês tiverem ontem um magnífico réquiem da Terra de Snow.
Obviamente, ela falou de uma época passada para vocês, mas isso será um tempo futuro para a 3D unificada.

***

Pergunta: quando as árvores Mestres ascencionarem, em qual Dimensão ela vão?

As árvores vem unicamente a 5a. Dimensão, portanto, uma árvore permanece uma árvore mesmo se o que é
visível na 5ª. Dimensão não tem mais nada a ver com o que vocês denominam uma árvore aqui.

***

Pergunta: sob que forma aparecem na 5a. Dimensão?

Com a da Luz Interior, frequentemente de cor azul ou verde, mas com a mesma arborescência que apresentam
em sua Dimensão.

A arborescência sendo a malha energética da árvore, mas não há mais necessidade de ter folhas à medida que
não há mais síntese de oxigênio.

***

Pergunta: ela apenas teria o equivalente de um tronco e galhos?

Sim e de Luz, de energia, se preferirem.

***

Pergunta : na 3D dissociada, como produzir ações que não causariam reação?

Muito simples, querida amiga: estando em ação de Graça (*).
Quando você vive o Fogo do Coração, suas ações vivem na Graça.

O ‘princípio de atração e ressonância’ o colocará, muito rapidamente, unicamente, frente à fluidez, à Unidade, à
sincronia.

Não haverá mais fenômenos tais como vivem.
Alguns de vocês já a vivem.

O.M. Aïvanhov - 30 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Evidentemente, se você deixa cair uma maçã, ela continuará a cair no chão, pela existência das forças
gravitacionais, mas, você, você será submetida, ao nível do seu corpo, às forças gravitacionais, mas, ao nível

do seu Espírito, ao nível da sua conduta, tudo o que produzir como ação em meio à Graça retornará cem vezes
na Graça.

É muito simples: a partir do momento em que viverem a ação de Graça e o Fogo do Coração, a sua Vida se
desenrola na bondade, na Alegria, na facilidade.

O que é resistência e dificuldade vem do ego e da ação/reação.
Penetrar os mundos da Graça é se encontrar si mesmo projetado em meio à Graça.

É viver em Alegria, em Samadhi.
Viver sem contradição, sem resistência, na facilidade.

É uma experiência maravilhosa que corresponde a um novo estado de Consciência, em meio mesmo a esta
Dimensão.

Muitos seres humanos, entre os que estão mais despertos, já vivem isso, por todo o planeta.
Quando vocês estão sob a influência da Graça, sua Vida se torna simples e simplicidade.

Se lhes chegam coisas desagradáveis, são apenas de resistências e do jogo do ego, nada mais.

***

Pergunta: a coragem pode estar ligada a formas de poder?

Completamente.
É muito simples: o que denominam coragem, nesta Dimensão, é, por exemplo, a coragem para ir ganhar sua

Vida.
É a coragem para acordá-los de manhã, mesmo se estão fatigados ou doentes.

Ora, a coragem apenas se traduz por forças de resistências porque vocês vão lutar contra ou lutar com, mas, de
todo modo, é uma luta.

Portanto, vocês chamam isso de coragem, de força, de perseverança.
Vocês podem mesmo gratificar a si próprios dizendo que é muito corajoso, não é.

Mas, se você examina o que vislumbro em relação à coragem, à luz do que eu venho lhe responder, cara
amiga, a questão anterior lhe faz de imediato a ligação.

Se vocês estão sob a influência da Graça, hoje, vocês não têm mais que lutar.
A luta é o inverso do abandono.

Vocês não têm mais que resistir, pois a Luz se encarrega de tudo em sua Vida.
Naturalmente, isso não significa dizer para ficar abanando as mãos, não é.

Isso quer dizer simplesmente que tudo o que empreendem sob a influência da Graça, se faz na evidência, na
simplicidade e na facilidade.

Então, qual coragem ali tem para viver isso?
A coragem é a aplicação de uma tensão.

A Luz é tudo, exceto tensão.
Vocês acham, claro, com razão, ao nível de sua Ilusão, que ter coragem é essencial para conseguir criar seus
filhos, para exercer o melhor sua profissão e, toda sua Vida, vocês lutam para manter o que têm como ideal,

portanto, vocês são muito corajosos.
E, mais vocês são corajosos, e mais o ego se fortalece.

A Vibração da Luz que lhes é proposta hoje é um ‘abandono à Luz’, porque vocês aceitam remeter sua vontade
e sua coragem à vontade e à coragem da Luz, mas não é mais vocês que estão agindo.
A reversão que têm que viver é uma mudança completa de valores e de paradigma, total.

Isso faz parte do ‘abandono à Luz’.
Enquanto estão nas resistências, enquanto estão na vontade, enquanto estão no desejo mesmo da Luz, é a
personalidade que se expressa, sempre, quaisquer que sejam as experiências que vivem que podem ser,

aliás, muito luminosas e muito agradáveis.
Mas, chegar ao Fogo do Coração, como nós os incitamos agora, é outra coisa.

Não é unicamente uma questão de energia, como isso, que vocês percebem ou das visões que podem captar.
É outro nível que lhes é solicitado, agora, que não tem mais nada a ver com o funcionamento habitual.

Cabe, portanto, substituir a tensão pelo abandono.
A tensão corresponde ao 2º. ou ao 3º. chakra.

O abandono corresponde ao 4º. chakra.

***

Pergunta: você poderia dar exemplos de outras situações de poder distorcido?

Todos sem exceção, sob essa forma que chamam de coragem.



Todos sem exceção, sob essa forma que chamam de coragem.
Vocês apelam às suas energias que se denomina o Hara.

Esta, aliás, encontra-se na supra-renal.
É aí que se encontra a ‘força vital’ e vocês dizem que vocês têm a força.

Sim, é sua força.
E a força da Luz?

Por que querem pensar que vão tomar a Luz e que terão mais força nesse local?
É exatamente o inverso.

Se vocês fizerem isso, isso se denomina também o ego.
É a mesma coisa que deixar a Luz ao nível do 3º. olho.

É também o poder do ego, o que é chamado de ‘poder espiritual’ do qual Buda disse: “quando encontrares o
poder, salva-te depressa”.

Estar no Fogo do Coração, é uma Graça e viver essa Graça, é aceitar essa Graça e vocês não podem viver a
Graça e decidir que são vocês que decidem.

Na Graça, tudo é simples. Tudo é fácil.
Tudo ocorre conforme a Lei de Fluidez.

Tudo ocorre segundo a Lei de atração e de ressonância.
A Graça atrai a Graça.

O Coração é um espaço de resolução.
Em meio a esse espaço de resolução, não existem tensões.

A partir do momento em que fazer qualquer coisa se torna um esforço, vocês não estão na Graça.
Em meio à Graça, as coisas acontecem como que por milagre.

Vocês têm a energia para fazê-lo, mas essa não é a sua energia, é a energia da Luz.
Eu não sei se estou sendo claro.

A única diferença, vocês a vêem uns e outros, é em função de como está sua Vida, sobretudo hoje.
Ela está fácil ou ela está complicada?

Se ela ocorre na resistência?
Se ela ocorre na facilidade?

Então, não vale a pena colocar a culpa em outro ou nas circunstâncias.
Isso também, é o ego.

Se, em meio à Vibração, em meio ao que vivem, vocês vivem a Consciência e as energia ao nível da Coroa
Radiante da cabeça e se instalam no Coração, tudo tornar-se-á fácil, sem exceção.

Se está difícil, a Luz mostra-lhes as próprias zonas de resistências.
É a iluminação da Luz sobre as suas zonas de Sombra.

***

Pergunta: a ação sem intenção, em função do que se apresenta, é uma ação de Graça?

Isso se chama a ‘não ação’.
A ação é intenção, mas, ou a intenção se faz na Fluidez e na Graça, ou ela se faz na ação ou na reação.

A diferença para entender é simples.
O ser que está na ação de Graça tem sua Vida que é simples.

Isso se chama não agir, não mais.
É a fluidez.

Você pensa em tal pessoa e, de um golpe, ela se manifesta, por exemplo.

***

Pergunta: vocês dizem que, quando se encontra o estado de Estado de Ser, tudo se torna fácil. Mas
trabalhar a terra (jardinar), fazer a limpeza, tudo isso demanda um grande esforço físico...

Justamente.
Quando vocês estão na Luz, isso não é mais um esforço.

Quando vocês estão realmente na Vibração do Coração, qualquer que seja a sua idade ou as suas deficiências
físicas, isso se torna fácil.

Enquanto for esforço, isso não é Luz.
É isso que vocês têm, como dizer, dificuldade para integrar e assimilar.

***



Pergunta: porque nada como a força da gravidade, para se abaixar e tudo...

Mas ela não mais existe, com a Luz.
Aos 80 anos, eu andava como um garoto.

Ninguém conseguia me acompanhar.
Então, isso é o quê?

Na Unidade, tudo é fácil e, mesmo se admitindo que vocês têm, por exemplo, uma deficiência física que faz
com que isso lhes torne difícil, por exemplo, cultivar o seu jardim, e bem, a Graça vai enviar-lhes um jardineiro.

É tão simples assim.
A Luz provê as suas necessidades.

Isso vale para tudo.

***

Pergunta: portanto, se o meu acidente aconteceu é que eu não estava então na Luz?

Então aí, é uma interpretação.
Por que é que a Luz asseguraria que você não teria jamais o menor problema?

Sob a influência da Graça, o problema que vai lhes chegar, que lhes é imposto, tem sempre sentido, além do
que o seu mental pudesse tentar saber ou compreender.

Pode ser que, para você, fosse necessário parar.

***

Pergunta: como devem evoluir os zumbidos nos dois ouvidos?

Isso deve se tornar uma canção magnífica: o coro dos Anjos.
Há milhares de violinos e coros de Anjos cantando ao mesmo tempo.

Os sons dos ouvidos, lembrem, vivem nesse momento uma preparação em meio ao Antakarana que deve
lhes permitir ouvir a doce voz de Maria.

Vocês são, efetivamente, muito numerosos, aqui como em outros locais, a perceber as flutuações desses
sons.

***

Pergunta: quando eu me concentro sobre o 13o. corpo, isso ativa o meu Coração. É mental?

Não, isso é uma realidade.
Caro amigo, há o que se denomina o Antakarana.

Há o cordão que conduz à alma e o cordão que conduz ao Espírito.
São os chifres das vacas.

E ao centro, entre os chifres, se encontra a ‘coroa solar’ que vocês têm em certas representações egípcias,
não é.

Existe realmente, independentemente do que denominam o cordão de prata, o cordão de ouro, existe também
um cordão de diamante que parte do 13º Corpo e que chega diretamente no centro da cabeça e que conduz, é

claro, diretamente ao Coração.

***

Pergunta: como fazer para colher o benefício?

Isso é simples, basta parar de agir como salvadores.
É tão simples assim.

O Coração é leve.
Ele não se coloca a questão de colher o que quer que seja.

Eu repito que estar no Coração, não é fazer o bem, é Ser e quando você está no Ser, o bem se faz por si
mesmo.

Mas não é o mesmo bem que aquele que espera uma recompensa que, ele, acrescenta, e não alivia.



***

Pergunta: os Melquizedeques se incorporaram no continente africano, na África Negra?

Esta é uma questão muito pertinente.
Há, ao nível desta Terra, o que é chamado de diferentes raças, de diferentes cores.

Há, em meio ao continente africano, descendentes da Lemúria que estão extremamente associados à corrente
de evolução da Lemúria.

Eles não necessitam dos Melquizedeques.
Simplesmente, eles são muito infelizes neste mundo porque eles não evoluem de acordo com as mesmas

regras.
Mas isso não é forma alguma racismo.

Isso não tem nada a ver.
É unicamente questão de linhagem e de evolução que são, digamos, diferentes.

Como vocês têm percebido que os Asiáticos são também muito raros.
E há. E houve.

Os Asiáticos também seguem linhas evolutivas um pouco diferentes.

***

Pergunta: qual é a origem dessa evolução particular?

É como eu acabo de dizer, não vem do mesmo lugar.

***

Pergunta: poderia desenvolver?

Isso seria extremamente complicado.
Basta simplesmente responder que o povo negro africano, em sua grande maioria, não necessita viver uma

energia ligada aos 24 Anciãos.
E os níveis Vibratórios não são os mesmos.

Isso não significa dizer que são superiores ou inferiores, longe disso.
Significa dizer simplesmente que eles evoluem sobre outras frequências Vibratórias, é tudo.

***

Pergunta: eles são acompanhados pelo seu próprio Conclave, pelas suas próprias Assembleias?

Perfeitamente.

***

Pergunta: de alguma forma, vocês não interferem com o apoio dos outros?

Absolutamente.
É como se eu quisesse tomar o lugar de um Arcanjo.

***

Pergunta: então as raças humanas seriam de origem, de linhagem diferente?

Não se deve generalizar.
Vocês têm, no continente africano, almas que estão encarnadas em um corpo negro, mas que não fazem parte

dessas linhagens negras.
Isso é algo bastante comum.

Portanto, o que é válido para um continente, não tem valia a título individual.

***



Pergunta: de onde vêm, então, as diferentes raças humanas?

Trata-se de criações genéticas diferentes, ao nível dos corpos, eu digo, físicos, biológicos.
Quando eu falei da Lemúria, eu disse em escala de tempo muito anterior à história recente, ou seja, 320.000

anos.
Mas é de dados históricos que iriam encher excessivamente a sua cabeça.

***

Pergunta: como funciona a Lei de causa e efeito?

Ela não funciona no sentido em que acreditam.
E o único objetivo da Lei de causa e efeito, ou da ação/reação, é manter, de maneira perpétua, as forças de

atrito e de resistências e de oposição.

***

Pergunta: então, isso significa que a Lei de causa e feito foi criada pelos Dracos?

Sim, como tudo o que é atração gravitacional, é a mesma coisa.
A ação / reação, a reencarnação, é uma Criação de Yaldébaoth.

Isso não existe.
Quando vocês passam ao Estado de Ser, tudo isso é varrido.

Isso não tem nenhum sentido.
Isso tem sentido para a personalidade que vai aderir a esse sistema e que vai se reencarnar de forma

permanente porque vai acreditar que se reencarnando, vai se aperfeiçoar.
E é isso que vocês têm acreditado, mesmo em meio à espiritualidade.

E é isso que todos nós temos acreditado.
Porque esse sistema de crenças faz parte da matriz, mas a matriz, ela não está exclusivamente presente em

meio às forças astrais.
Ela também está inscrita em seu próprio DNA.

É a parte reptiliana do humano.

***

Pergunta: isso significa que não se conhece nenhuma Lei Divina?

Naturalmente, porque vocês estão em um corpo dissociado.
Em primeiro lugar, não há leis divinas.

Não há Lei porque, no nível do Estado de Ser, da Unidade, existe Graça em permanência.
A única lei é a Graça.

Não há outras leis.

***

Pergunta: se Yaldébaoth, inicialmente, « estava na Unidade », onde ele está agora?

Ele se esconde.
Procura-se.

Mas é aquele que está representado em toda a Terra, que vocês têm chamado de Deus ou o diabo.
É a mesma entidade, Yaldébaoth, que usurpou a Criação.

Ele se apossou de uma Criação preexistente.
Ele não pode criar.

E é por isso que ele se denomina o seu Criador, mas ele jamais criou.
Pelo contrário, ele os subjugou e os escravizou.

Ele os aprisionou, literalmente.
E o milagre, é que ele fez vocês acreditarem que tinham o livre arbítrio e que o inferno não era aqui, mas

quando vocês fossem para o outro lado, que vocês haviam feito o mal.



É maravilhoso, não é.

***

Pergunta: é um ser que evoluiu no Estado de Ser?

No início, sim, é claro, mas ele criou dimensões desligadas, alteradas.
Ele se aprisionou ele mesmo em qualquer coisa.

***

Pergunta: ele fez sua própria prisão progressivamente e à medida que seu programa se
desenrolava?

Plenamente.
Ele se trancou nele mesmo.

Isso se denomina obscurecimento.
E vocês poderiam chamá-lo também de demiurgo.

Vocês não notaram, em todo caso, na língua francesa, silábica: Dieu e diable, é a mesma coisa.
Ele teve uma ideia, uma ideia muito malvada.

***

Pergunta: é uma forma de ego. Como essa forma de ego pode existir?

Mas ele não o tinha concebido como o ego, ele o tinha concebido como uma Criação.
Estando louco furioso de não poder criar como Maria ou os Mestres geneticistas, ele apreendeu qualquer

coisa, não aqui, em muitos lugares.
E ele quis recriar uma Criação, colocando outras regras.

E essas regras, elas têm por nome karma, evolução, morte, reencarnação, sofrimento, tudo o que desejam.
Mas ele nada criou.

Há mais de 320.000 anos, os seres que faziam a experiência da matéria eram liberados.

***

Pergunta: como se pode, como você disse, estar louco furioso quando se está no Estado de Ser?

Porque isso se denomina orgulho, mas não o orgulho do ego, é o orgulho de qualquer um que tem um papel
importante no nível de Potências e que deseja transformar essa Potência em Criação, mas a Potência não está

aí para criar, ela está aí para manter.

***

Pergunta: isso poderia se reproduzir?

Não, é impossível porque o que permitiu a Fonte, e certos Conclaves específicos no nível da civilização dos
Triângulos, não está prestes a se reproduzir.

***

Pergunta: tudo isso está ligado ao princípio de liberdade da Fonte, que faz com que a Fonte “deixe
fazer”?

Não, a Fonte não deixa fazer.
A Fonte É.

Quando vocês estão no Estado de Ser, vocês estão também na mesma Dimensão e na mesma qualidade, se
desejam.

A Fonte deixa estabelecer todas as criações.
Há Consciências que são especializadas na Criação de Vida e de Dimensões.



Há Consciências que são especializadas em acolher a Criação: a Terra.
Há Consciências que são especializadas nos movimentos: os triângulos, etc., etc..

Então, há uma liberdade total, mas, a liberdade, é estar de acordo com sua própria ressonância, sua própria
forma e sua própria função.

Então, eu digo que é muito sedutor, quando se está na prisão, imaginar que não se vai mais estar na prisão.
Vocês o têm de fato, a maioria, tão bem imaginado, que vocês não imaginam que possa existir outra coisa que

a prisão.
É o que lhes repetem sem parar: saiam da prisão.

Mas vocês não podem sair da prisão com suas boas ações ou com as crenças sobre o bem e o mal, porque
as duas participam para manter a prisão.

Então, vocês têm as prisões que são mais bonitas.
Elas são de cor mais vibrante que as prisões que são menos douradas, digamos.

Mas são sempre prisões.
Agora, como desejam que lhes expliquem isso ou que, nós mesmos, lhes façamos aderir a isso?

Não é possível.
Enquanto vocês não tiverem vivenciado o Fogo do Coração e o acesso ao Estado de Ser, vocês permanecem

em seus esquemas antigos, vocês permanecem na prisão.
Se nós tivéssemos tido, ou se a Fonte tivesse tido, uma melhor ideia desde o que vocês chamam todo este

tempo, creiam bem que isso teria sido feito.

***

Pergunta: a matriz inclui todo o nosso sistema solar?

Naturalmente.
Pelas três camadas.

Muito maior mesmo do que o sistema solar porque isso compreende a ionosfera, a magnetosfera e a
heliosfera que é muito grande.

***

Pergunta: isso significa então que todo o sistema solar vai ascensionar?

Totalmente.

***

Pergunta: isso compreende o sol?

Perfeitamente.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, queridos amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até breve.

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

(*) - 'Ação de Graça' - Divina MARIA:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/acao-de-graca-amada-e...

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/acao-de-graca-amada-e-divina
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Questão: qual é a diferença entre clariaudição, mediunidade e canalização?

Os canais são diferentes e o nível Vibratório é diferente.

No que se refere à mediunidade, ela pode existir, mais frequente, de nascimento ou como um Dom vindo de
experiências nas vidas passadas.

A mediunidade se expressa sob forma visual e não clariaudiente, na maioria das vezes.

A mediunidade toma o canal do Plexo Solar.

Ela está ligada ao Astral e à percepção do Astral da pessoa ou do Astral futuro e passado.

A mediunidade está portanto em relação direta com o que é chamado classicamente de Plexo Solar.

No que se refere à clariaudição, ela corresponde à ativação de um chacra que está situado em relação direta com a
construção do Antakarana, chamado, na sua Dimensão, de ‘Cordão Celeste’ ou de lâmpada da clariaudição.

A clariaudição está em relação direta com a ativação, no plano Vibratório espiritual, do chacra laríngeo.

Quanto à canalização, existem tanto canais de canalização como pessoas canais.

O acesso ao Mundo Unitário apenas se pode fazer pela constituição do corpo de Luz correspondente à ativação das
cinco novas lâmpadas, à ativação da Coroa Radiante do Coração, do Triângulo Sagrado e do que é chamado de

Coroa Radiante da Cabeça.

Se somente a Coroa Radiante da Cabeça estiver aberta, não há possibilidade de determinar, no seu nível, a não ser
pela Vibração percebida no Coração, se isso corresponder à Unidade ou não.

Ainda uma vez, assim como disse em diversas oportunidades, o importante não é o que seja verdadeiro ou falso,
para vocês, porque, a partir do momento em que vocês encontrarem uma determinada Vibração, esta lhes trará

ensinamento, quer ela pertença à Luz Unitária ou não, o importante sendo o nível de ressonância com o qual vocês
entram em ressonância, com relação ao que é emitido como informação.

Embora possa ser útil e agradável ouvir a trama astral, por intermédio de um médium, que vai lhes dizer o que vai
acontecer amanhã ou depois de amanhã, ou dar indicações sobre as condutas correntes da sua vida e mesmo
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algumas informações sobre os mundos espirituais, isso se situa por um intermediário, do mesmo modo que, quando
vocês vão numa igreja, vocês chamam um Curador ou um Padre que é, de algum modo, o intermediário entre vocês

e algo que é superior.

O importante é compreender que vocês têm essas capacidades em vocês mesmos.
A mediunidade deve tender a se apagar diante da Unidade, quaisquer que sejam as manifestações para vocês.

Nem todos têm a função de se tornar um canal.

Nem todos têm a função de se tornar clariaudiente.

O importante sendo a clariaudição do som que traduz a abertura do Antakarana e a construção da ‘Ponte de Luz’
que os une no nível da sua alma e, sobretudo, do seu Espírito.

A mediunidade toma então sua fonte, geralmente, no mundo astral.

O que é chamado de Intuição, correspondente à ativação do 3º olho, é muito mais difícil de encontrar.

Ela se reflete por uma característica de visão muito menos nítida do que o que pode existir no mundo astral.

A Vibração é, obviamente, mais elevada, o que não quer dizer que a pessoa seja necessariamente mais elevada, ela
mesma.

Tudo depende, ainda uma vez, aí também, de polaridades que existiram nas vidas passadas, de alguns dados ditos
hereditários e também de capacidades Vibratórias do próprio indivíduo.

Isso dito, agora, no que se refere ao aspecto puramente Vibratório, é importante compreender que a Vibração que
vocês percebem, vocês mesmos, vai corresponder à realidade do que vocês vivem e à realidade do que é percebido.

Assim, vocês podem ilustrar isso pela frase de Cristo dizendo: “que seja feito segundo a tua Fé”.

A sua Fé determina o nível das suas crenças, mas determina também o nível de Vibrações que podem captar, por
uma informação ou por outra, que vai então Vibrar em vocês e ressoar em vocês.

Entretanto, não é a mesma coisa ressoar na ação/reação, do que ressoar na Unidade.

***

Questão: somos todos capazes de desenvolver essas capacidades?

Aí também a resposta foi, em parte, dada.

Depende da sua evolução, das suas funções e dos seus papéis neste período.

Vocês não têm, todos, que se tornarem curadores.

Vocês não têm, todos, que se tornarem padres.

Vocês não têm, todos, que se tornarem isso ou aquilo.
Sigam o que dita o seu Coração e vocês ficarão melhor.

Entretanto, a captação, no mundo Vibratório Unitário, de seus Anjos Guardiões e do contato real, através dos
mundos ditos sutis e existentes nos Mundos Unitários se realiza, de maneira concreta, pela ativação do 12º. Corpo

[‘andrógino primordial’] (*).

***

Questão: Por qual razão, nesse momento, a Fonte não se manifesta?

A Fonte fez, por esse canal, além das palavras que foram pronunciadas, uma revelação essencial relativa à sua
personificação em um veículo criado, na matéria, de maneira regular, mesmo nesta matriz.

A Fonte, o que exprimem os Arcanjos, com sua polaridade que é própria a cada um, é diretamente oriundo da Fonte.



As palavras da Fonte são palavras muito simples e vão ao essencial.

Hoje, o seu essencial é Vibratório.

A Vibração da Fonte pode tocá-los, mas é essencial se prepararem para serem tocados diretamente pelas Vibrações
sobre as quais nós tentamos alinhá-los.

***

Questão: os ‘cantos gregorianos’ são justos ou falsificados?

Devido ao princípio de reversão e de falsificação existente na matriz, obviamente, tudo o que é musical está
invertido.

Por isso, será que é necessário suprimir a música?

Não, certamente não.

Existem músicas que são capazes de fazer ressoar em vocês fibras, em relação, como dizem, com a alma, que os
fazem arrepiar e que elevam, literalmente, as suas Vibrações.

Será que é necessário, então, se privar disso?

A ‘música das esferas’, algumas almas particularmente dotadas puderam, por sua confiança particular à qualidade
fulgurante do dom artístico criativo e da composição musical, traduzir, mesmo em meio à falsificação, certa forma de

harmonia que existe nos Mundos Unificados.

São chamados os Grandes Compositores.

Assim, portanto, lhes é completamente possível, e mesmo desejável, ouvir essas esferas musicais, na falta de ouvir a
‘música das esferas’.

***

Questão: Qual diferença há entre facilidade e simplicidade?

Bem amada, a Facilidade é Simplicidade.

O caminho do Coração é fácil.

A partir do momento em que não houver mais resistência, tudo é fácil.
O que evolui no Fogo do Coração é Graça.

A partir do momento em que o seu Fogo do Coração estiver ativado, o conjunto da vida se inscreve na Alegria.

O conjunto de eventos que se manifesta a vocês pode apenas exprimir a ressonância, a atração existente na
Unidade.

E esta é a minha fé, muito fácil, mas muito difícil para o ego.

***

Questão: pode haver passagem parcial da Consciência no corpo de Estado de Ser?

Bem amada, o que você chamaria de passagem parcial corresponde, de fato, à apresentação do corpo de Estado de
Ser, tal como irá vivê-lo todo ser vivo no final desta Dimensão.

Alguns serão capazes de aceder e transferir a Consciência e outros, não.

Eles irão levar, entretanto, o seu corpo de Estado de Ser, totalmente liberado da matriz, para outros universos, a fim
de aperfeiçoar o corpo biológico, até chegar a passar livre e totalmente a Consciência nesse corpo de Estado de Ser.



Não há, portanto, passagem parcial.

Há ressonâncias parciais que irão obstruir o acesso, totalmente livre, de qualquer estrutura em carbono aos Mundos
Unificados.

Mas eu diria que isso é apenas adiado e as condições que vão existir nos mundos de 3ª Dimensão Unificada nada têm
a ver com o que vocês conhecem neste Mundo, eis que não haverá mais véus, não haverá mais ilusões, não haverá

mais privações e as regras de vida serão profundamente diferentes.

***

Questão: sinto as vibrações do Coração e da cabeça, mas nada no nível do sacro.

Bem amada, há necessidade de purificar e pacificar esta região do seu corpo, antes que as energias ali se
estabeleçam de maneira definitiva.

Isso não é para o momento.

O importante, assim como lhe foi dito, e sobretudo durante os meses que você vai viver e o período perturbado que
se apresenta diante de vocês, é a estabilidade na Vibração do Coração e certamente não no sacro.

Aqueles de vocês que tiverem uma ativação espontânea do sacro devem, obviamente, acolhê-la, mas não devem
procurar a Vibração do sacro.

O alinhamento e o estabelecimento da Consciência no Fogo do Coração é, de longe, o que há de mais importante.

***

Questão: qual diferença você faz entre “ouvir” e “se ouvir”?

Bem amado, existem dois modos de se ouvir.

Ou o que dita o cérebro, o que dita a razão e o que dita a lógica, ou o que dita o Coração.

O fato de ouvir, obviamente, evoca a segunda parte da minha proposição, que é ouvir falar o seu Coração.
Ouvir-se em outro nível de compreensão e que não é a compreensão do intelecto, mas bem mais, a fluidez do

Coração e a Vibração do Coração, que deve guiar os seus passos e o seu caminho e não a lógica ou qualquer apego
ou convenção que exista no seu mundo.

Em breve, vocês não poderão mais fazer a economia desta distinção, porque o seu Coração e a Vibração do seu
Coração se farão ouvir, seja sob forma de sonho ou de impulso, para ir em um sentido, e a personalidade os puxará

no oposto.

Isso se denomina resistência, o «combate» bem / mal, que vocês têm que viver, assim como disse Um Amigo, dentro
mesmo da sua ilusão de vida.

Cabe-lhes fazer escolhas, mas as escolhas jamais serão ditadas, se possível, pelo intelecto, por qualquer interesse,
mas unicamente pelo Coração.

Isso será fonte, para vocês, de gratidão, de facilidade e de estabelecimento na Alegria.

Então, se vocês seguirem o que dita a sua cabeça, vocês irão se afastar cada vez mais da Verdade e da Unidade e
não pode ser de outro modo, através das energias da Consciência que se revelam a vocês, através da clarificação da
Luz, da Inteligência da Luz, do que ela vem manifestar em suas vidas e sobretudo o que ela vem lhes pedir, para se

alinharem na Verdade.

***

Questão: pode-se estar na Alegria do Coração sem necessariamente sentir as vibrações do Coração ao mesmo
tempo? 



Há possibilidade.

Alguns seres começam a viver um sentimento de Alegria indescritível e não percebido pelas Vibrações.

Isso se refere a seres que ainda não ativaram nenhuma das três Coroas, mas que irão ativá-la, de maneira muito
brutal, no momento em que a Luz se revelar [se revelou], no ‘dia da Unificação da Consciência’ [dia 17 de Julho
último], decretado pelo Arcanjo Miguel, correspondente a algumas influências astronômicas que existem no seu

sistema Solar.

Entretanto, na Vibração do Coração e no Fogo do Coração, ela se acompanha sistematicamente da Alegria.

A partir do momento em que vocês provarem algo contrário à Alegria, a partir do momento em que estiverem
tristes ou contrariados, o Fogo do Coração se apaga.

Não pode ser de outro modo.

Entretanto, alguns seres, efetivamente, são capazes de sentir uma Alegria, sem poder definir de onde ela vem.

Em particular, através de percepções de natureza periférica que existe nas mãos e nos pés, e por vezes na cabeça,
sem estabelecimento real e concreto das Coroas da cabeça e do Coração.

Esse é um trabalho de preparação que se faz nessas almas, que são atualmente muito numerosas. 

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

(*) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, acolham a Graça, por que vocês são a Graça, em meio à sua Eternidade.

Caros Irmãos e caras Irmãs, eu volto para ouvir se há questionamentos em vocês, relativos à Consciência e à
evolução específica, à transformação nova que vocês vivem na humanidade atualmente encarnada.

Assim, eu os ouço.

***

Questão: Qual diferença você faz entre Ego e Personalidade?

A personalidade vem do grego "Persona", que quer dizer "máscara".

O ego é o que traz tudo para si e há personalidades egotistas e personalidades não egotistas, mas o ego
pertence, indiscutivelmente, à Dimensão da ilusão, aquela que leva tudo em meio à ilusão, onde tudo é

calculado, onde tudo é refletido, onde tudo é colocado em função da razão e em função de um interesse
pessoal ou outro.

Não há ação espontânea em meio ao ego, mas calculada.

A personalidade é a identificação que vocês fizeram com a máscara que levam, nesta vida como em outras
vidas.

A personalidade, seja qual for o seu ego, é uma ilusão, uma falsificação à qual o homem, em meio à sua
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Eternidade, aderiu, deu corpo e na qual as leis existem, aquelas que vocês utilizam todos os dias.

Quer vocês estejam no meio de uma floresta, como no centro de uma cidade, vocês utilizam as leis da
personalidade.

O ego é, em geral, em meio à personalidade, o que eu chamaria de «animal aterrorizado», aquele que tem
medo de deixar cair a máscara e que emprega, para isso, todos os meios: o poder, o abuso, o fato de trazer

para Si, o fato de querer para Si e não para o Um.

É também a limitação, a ausência de percepção clara do que é Unidade.

A percepção significando, obviamente, além de uma concepção, o que se situa ao nível da própria consciência
e da sua Vibração ilimitada.

O ego não conhece a Vibração ilimitada e frequentemente esse termo, empregado em um caminho espiritual,
corresponde a um ser cuja personalidade apreendeu-se da Luz, a fim de desviá-la para o seu proveito, de uma

maneira ou de outra.

Assim, a personalidade é o jogo e a máscara que apresenta cada espírito em meio a esta Dimensão, ao qual
ele deu corpo e alma, com o qual ele está identificado, de maneira temporária.

O ego é apenas uma parcela da personalidade, cujo objetivo é sempre fazer-se ver, de uma maneira como de
outra, e que irá se deixar então ver e não ser.

Seguinte.

***

Questão: Existem corpos de Estado de Ser em outras formas que a da Merkabah?

A Merkabah não é um corpo de Estado de Ser.

A Merkabah é um veículo ascensional criado para a circunstância.

É o fio e a Vibração que irá permitir passarem do corpo de personalidade para o corpo de Estado de Ser.

Quanto à forma do corpo de Estado de Ser, lembre-se de que ela não é finita e nem estável, que pode variar
segundo a Dimensão, também, obviamente, segundo a Dimensão original onde se situa o seu Espírito, quer

vocês conectem ou não.

Esta forma de Estado de Ser é flutuante e muda durante a passagem de uma Dimensão a outra.

Existem formas antropomórficas e formas que não têm qualquer relação com o antropomorfismo,
aproximando-se de coisas cada vez mais simples que, obviamente, escapam até mesmo à concepção

Vibratória que pode ter a personalidade.

Assim, toda forma geométrica é, a princípio, existente.

Mas as formas mais simples são as mais elevadas no plano Vibratório, o que não quer dizer elevada no plano
da evolução, porque isso não existe.

Há estabilidade.

Uma forma pode se tornar outra forma.

A Consciência que é esta forma irá se tornar esta Consciência que tem esta outra forma.

Assim, existem, sim, formas redondas, do mesmo modo que existem civilizações chamadas de Civilizações
dos Triângulos, que sustentam e organizam os Mundos em meio a Dimensões diferentes.

Existem também formas captadas por alguns profetas, como, por exemplo, o que foi chamado de Raios em
Roda de bicicleta.

Esses Raios em Roda de bicicleta que são, de fato, as Rodas nas Rodas, correspondente aos Querubim
ou Hayoth Ha Kodesh.

As formas são múltiplas, até o Arcanjo METATRON, cuja representação, nas Dimensões, não conhece
qualquer antropomorfismo, contrariamente aos outros Arcanjos, e que se apresenta, segundo a sua



qualquer antropomorfismo, contrariamente aos outros Arcanjos, e que se apresenta, segundo a sua
terminologia, como um cilindro de Luz branca.

Seguinte.

***

Questão: o alinhamento das 3 Lareiras e a ignição dos 5 corpos ativam a Fonte de Cristal?

O alinhamento das 3 Lareiras pode ser suficiente por si só, evidentemente, para conectar com a Unidade em
meio ao que é chamado de 13º corpo ou Fonte de Cristal.

O trabalho que existe, assim como lhes dei uma parte, no Yoga Celeste, consistindo em ativar as cinco novas
Lâmpadas (ndr: ver o Protocolo "Reunificação dos cinco Novos Corpos" (1)), tem, evidentemente, por objetivo,

o de despertar a Fonte de Cristal e, portanto, o que vocês chamam de ponte que une o corpo de Estado de
Ser ao corpo de personalidade, manifestando-se, em vocês, pela ignição do Fogo do Coração e, previamente,
pela Coroa Radiante da cabeça e que se reflete, também, pela passagem no Estado de Ser, através do Som e

do Silêncio.

Assim, o trabalho nas ‘novas Lâmpadas’ (2) permite, efetivamente, constituir o veículo que vocês chamaram
de Merkabah ou veículo ascensional, que se situa na 5ª Dimensão, seja qual for o lugar e a Vibração onde se

situa o seu próprio corpo de Estado de Ser, em meio ao Sol.

Seguinte.

***

Questão: Podemos ativar o Fogo do Coração à vontade?

Bem amado, caro irmão, obviamente, o objetivo é Viver em meio ao Fogo do Coração.

Isso está em curso de instalação.

Assim como sempre dissemos, apenas você pode acendê-lo.

Obviamente, vocês são dependentes de uma série de circunstâncias e, antes de tudo, das suas, aquelas
do estado de sua personalidade.

Ela está em resistência ou não?

Do seu estado, da qualidade do seu ego e da intensidade deste ego, o estabelecimento na Vibração do
Coração é mais fácil ou mais difícil.

Obviamente, o conjunto do Conclave, o conjunto de diferentes Círculos e Cenáculos, agindo no seu Sistema
Solar, estão aí para canalizar esta Consciência, é preciso que vocês a aceitem e que trabalhem no mesmo

sentido.

Assim, então, a um dado momento, vocês estarão estabelecidos, em Consciência, permanentemente, em
meio ao Fogo do Coração.

O que vocês realizam, no momento, é o aprendizado.

Lembrem-se de que existem, neste planeta, Irmãos e Irmãs que ativaram a Coroa Radiante da Cabeça, mesmo
sem saber exatamente o que isso significa, e que sentem as Vibrações há dezenas de anos.

A ativação da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Sagrado (sacro) está, para a maioria dos seres
humanos, acessível desde pouco tempo, desde o início dos Casamentos Celestes pelo Arcanjo MIGUEL e

pelo Conclave, que tornou possível a manifestação do Estado de Ser.

Compreendam bem que o que está em cima é como o que está embaixo.

Compreendam bem que o que está dentro é como o que está fora.

Foi necessário primeiramente realizar, nesse Sistema Solar, a colocação em ressonância do Sol e da Terra,
permitindo receber, de maneira muito mais intensiva do que o que foi o caso, em meio à matriz, a própria

Vibração da Fonte.



Isso foi concretizado pelos Casamentos Celestes, que levaram, para alguns seres humanos, à capacidade
para se estabelecerem em meio ao Estado de Ser e de ali viajarem.

Agora, a segunda onda está em andamento.

Ela corresponde à ativação do Fogo do Coração e, portanto, à conexão entre o corpo de personalidade e o
corpo de Estado de Ser.

É esta própria conexão, pela irrupção do Supramental em meio às suas células, que permite efetivamente viver
o Fogo do Coração.

Seguinte.

***

Questão: as doze estrelas de Maria acompanham Maria desde o início? 

Caro Irmão ou Irmã que me faz esta pergunta, as doze estrelas de MARIA acompanham MARIA desde o início.

Elas fazem parte do que foi chamado de Elohim criadoras, que instauraram esta Criação em meio às estruturas
em carbono.

Assim, portanto, elas acompanham MARIA e se revelaram progressivamente e à medida das suas
encarnações.

Lembre-se de que cada alma tendo criado cada Espírito vindo de Dimensões mais elevadas, tendo criado uma
estrutura Consciente, deve acompanhá-la no seu desenvolvimento, o que foi feito pelas doze Estrelas de

MARIA.

Entretanto, elas também (exceto aquelas que estão presentes atualmente, submetidas ao véu do
esquecimento), por terem acompanhado a Criação, elas se submeteram às leis da matriz.

No entanto, assim como, para nós, foram constituídos espaços Vibratórios permitindo-nos escapar das leis
matriciais, elas também foram capazes de evoluir neste espaço e, portanto, pouco a pouco, de despertar a sua

Consciência em meio a esta densidade, quando elas ali estão presentes.

A sua função, isso foi dito, corresponde a uma das virtudes espirituais que cercam MARIA e que existem,
obviamente, no seu próprio DNA e na sua própria estrutura.

Assim como o Arcanjo MIGUEL está presente em vocês, assim como a Consciência ilimitada é revelável em
vocês, assim como um Arcanjo está presente, pelo seu papel na criação dos Mundos, assim como as doze

Estrelas de MARIA estão presentes em vocês, do mesmo modo CRISTO está presente em vocês.

Ele está presente sob forma codificada, Vibratória, revelada ou não revelada, e é o que atualmente está prestes
a se revelar.

As Estrelas de MARIA são uma qualidade Vibratória Unificada específica.

Somente MARIA conseguiu levar o seu corpo, durante a sua última vida como MARIA, às Dimensões
Unificadas.

Seguinte.

***

Questão: o que são a gota vermelha e a gota branca? 

Cara irmã, o que é chamado de gota vermelha e de gota branca, ou ainda de ‘chacra de enraizamento da alma
e do Espírito’ (3), são duas zonas específicas, situadas acima dos seios, que dizem respeito a algumas zonas
conhecidas dos acupunturistas, muito precisas, que, pessoalmente, eu não conheço, mas que correspondem a

uma realidade Vibratória.

Esses chacras correspondem, mais profundamente, mais precisamente, ao que é chamado de gota
vermelha e de gota branca, sendo, de algum modo, as partículas embriônicas que lhes permitiram não serem

sufocados, na totalidade, em meio a esta matriz.

A partícula embrião espiritual é aquela que registra, em meio à matriz, a memória de vidas passadas.



É esta partícula que é destruída quando vocês acedem à sua própria Unidade.

A partícula ou gota branca, quanto a ela, é a parcela da Eternidade que os mantém na vida nesta ilusão, é ela
que se revela atualmente.

A ativação desses dois pontos, situados de um lado e do outro do Coração e conectados com o chacra do
Coração por circuitos energéticos muito precisos, é exatamente o que se ativa no momento em que

o Samadhi aparece.

São dois pontos de Vibração.

Esses pontos específicos de Vibração são os lugares, na matriz, onde penetram a alma e o Espírito, no
momento do primeiro sopro na encarnação.

Do mesmo modo, no momento da escarnação, a gota vermelha e a gota branca desempenham seu papel no
retorno à matriz astral, até a próxima encarnação.

Hoje, devido mesmo ao desaparecimento e à dissolução da matriz, a gota vermelha deve desaparecer,
deixando apenas figurar e existir o que é chamado de gota branca, que, de fato, os conecta com o seu corpo

de Estado de Ser.

Esta conexão acontece no chacra do Coração e, de maneira mais específica, no nível orgânico, em relação ao
que é chamado de ‘nó sinoauricular’ existente atrás do Coração.

A gota vermelha e a gota branca, quando ativadas, geram efetivamente circuitos Vibratórios energéticos que
permitem conectar com zonas situadas acima do Coração, no ponto central correspondente ao corpo

de Samadhi ou 9º Corpo.

É desse ponto que é gerada a Alegria interior e o Fogo do Coração, que é a ressonância do chacra do Coração
com a Verdade, no Espírito, permitindo ativar a Coroa Radiante do Coração, em ressonância direta com o

Triângulo Radiante do sacro e com o Triângulo da cabeça.

Seguinte.

***

Questão: de onde vem esta sensação de que as 3 lareiras estão apagadas, por vezes?

Eu diria, com palavras, que há um apego à sua própria existência, que obstrui o estabelecimento do Estado de
Ser.

O que assinala também, sem que você ali veja qualquer insuficiência, mas apenas um esclarecimento, uma
dificuldade de Abandono total à Luz, como cada um de vocês aqui viveu, à sua própria maneira.

Quer seja por uma raiva ou por um ego que se põe no controle, quer seja por feridas que reaparecem no nível
do corpo, das emoções ou do mental, do mesmo modo, ter medo do Abandono, do Estado de Ser, assinala

um apego em meio à personalidade.

Não se esqueça de que a Luz vem revelar, ela vem iluminar para aclarar e o que vocês observam no seu
mundo, e irão observar em breve, é apenas a luta que eu qualificaria de final.

Ela existe, obviamente, em vocês, também, e existe em todos e em cada um, no momento da passagem
definitiva na Unidade.



Assim, eu posso lhes confiar que, durante a encarnação que eu vivi, muito jovem eu vivi este período de
despertar à Unidade.

Isso foi precedido de uma intensa angústia, é preciso dizer.

Esta angústia me marcou tanto, e eu tive tanto medo, na minha vida, de perder o que eu tinha encontrado, que
eu me isolei e me fechei, totalmente, longe do mundo e do pandemônio do mundo, para estar certo, aí

também, de não perder algo que estava instalado definitivamente.

Isso refletia uma forma de apego, aí também, em meio mesmo à minha realização autêntica a algo.

É então muito lógico, em meio ao ser humano que descobre espaços Vibratórios inéditos, levando-o a viver
experiências e estados fora do comum, que tenha ali inscrito ainda, devido à própria presença da

personalidade (mesmo se o ego tiver sido dissolvido), este medo.

É o espaço que antecede a dissolução.

O momento específico em que não existe mais qualquer sinal da Consciência, tanto em meio à personalidade
como à Vibrações, em relação com o Fogo do Coração.

Seguinte.

***

Questão: a compaixão faz parte da dualidade ou da Unidade?

Caro Irmão ou cara Irmã que faz esta pergunta, o Amor faz parte da dualidade ou da Unidade?

Atenção ao que se esconde por trás das palavras.

A empatia, que é uma função espiritual, vai ser utilizada por um vendedor ou por um comerciante,
sistematicamente.

É, aliás, por isso, que esta pessoa é vendedora ou comerciante.

Assim, portanto, a empatia pode ser utilizada na dualidade como na Unidade.

É preciso entretanto compreender que as virtudes de compaixão e de vontade foram, aí também, falsificadas, a
fim de fazê-los manter a matriz vocês mesmos porque, evidentemente, em meio às forças de falsificação, era

evidente que as almas e os Espíritos encarnados tinham potência suficiente, nelas, para conseguirem
manifestar algumas virtudes em relação com o que existe na Unidade, como o Amor, a compaixão, o sentido da

confiança.

Dessa maneira, então, em meio mesmo ao sistema de controle humano mental, foi instalada uma série de leis
onde, obviamente, o Amor, a Compaixão, a Empatia estiveram no controle, no nível espiritual.

Assim, portanto, a compaixão existe, do mesmo modo, na dualidade como da Unidade.

Simplesmente, quando ela é vivenciada em meio à dualidade, ela jamais permite aceder à Unidade, exceto
para alguns grandes seres que foram capazes de se esquecer e de se abandonar totalmente em meio à

compaixão, até fazerem da sua vida um ato de abandono total e completo.

Simplesmente é preciso estarem lúcidos quanto aos meandros do sujeito da adoração e do lugar onde vocês
colocam a sua Consciência e a sua energia.

Do mesmo modo que o Amor, que é atração e ressonância, em meio à Unidade, é chamado pela mesma
palavra, no seu mundo, mas que não reflete qualquer realidade com o que é o Amor no sentido mais

Unitário.

Porque o Amor é doação.

Assim, portanto, se vocês amarem alguém, a melhor coisa que vocês têm que fazer é torná-lo livre e dá-lo a si
mesmo, não é?

O que me parece ser totalmente contrário ao que vive o ser humano engajado em uma relação amorosa, seja
ela qual for, onde prima o ‘desejo de posse’, certamente, sobre qualquer doação de si mesmo.

Assim, então, o Amor existe na dualidade e na Unidade, mas a compreensão, a vivência Vibratória estritamente



nada tem a ver, porque, se vocês amarem, realmente, dentro de uma relação, seja ela qual for, naquele
momento vocês irão experimentar, frente a esta pessoa, algo de muito especial que é unicamente o Fogo do

Coração.

A partir daquele momento, sim, vocês poderão dizer que vocês amam a humanidade, os seus filhos, as suas
relações e os seus inimigos, não antes.

Antes, são apenas palavras ou desejos de posse, sem exceção.

Seguinte.

***

Questão: pode nos falar dos coros Celestes?

Trata-se de fato do Coro dos Anjos, aqueles que reinam mais próximo do trono da FONTE das Fontes,
em Alcyone.

Ele é constituído essencialmente dos Hayoth Ha Kodesh, de METATRON, de algumas energias qualificadas
de Criadoras, que giram em meio ao trono e produzem um canto.

Esse é o canto da Vida, o canto da Glória do Universo, em meio aos Mundos Unificados.

O Universo não é silencioso.

O modo que vocês têm de representar o Espaço Intersideral, como algo de vazio e sem vida, é uma ilusão.

O vazio não pode existir.

Dessa maneira, então, os Coros Celestes são gerados pela própria rotação da vida, em meio aos Universos.

Um planeta, girando em si mesmo, gera um canto.

Um sol, exatamente do mesmo modo.

Assim, portanto, existe, nos Universos, sejam quais forem as suas Dimensões, um conjunto de cantos, um
conjunto de Vibrações chamadas de sonoras, percebidas por vezes pela alma humana ou pelo Espírito

humano, tal como existe na construção do Antakarana ou Chifre Celeste ou Cordão Celeste, que permite ouvir
o som do Universo.

Esses sons são múltiplos, assim como foram descritos por um dos imortais em suas Yoga Sutras: trata-se de
Patanjali, que descreveu 7 sons que levam ao Nirvana ou, se preferirem, ao Sat-Chit-Ananda ou Maha

Samadhi.

Um dos sons mais puros corresponde justamente ao som dos Hayoth Ha Kodesh que poderiam lembrar, no
seu ouvido humano, uma harmonia perfeita de cantos gregorianos, no qual iriam se misturar violinos em número

infinito.

Seguinte.

***

Questão: qual é o papel da Kundalini em nossa busca da Unidade, hoje?

A ativação do Triângulo Sagrado (sacro) tem por objetivo favorecer, quando o momento chegar, pelo Fogo da
Terra e pelo Fogo do Éter, conjugados ao Fogo do Coração, a sua saída da ilusão, com toda Consciência,

quando chegar a hora.

É o momento específico em que a borboleta surge da lagarta.

São os preparativos do que alguns de vocês começam a viver e a experimentar.

Podemos dizer que o Triângulo Sagrado e o Despertar da Kundalini irão permitir dar o impulso, necessário e
suficiente, a fim de passar a totalidade da sua Consciência em meio ao Corpo de Estado de Ser.

Isso explica que, considerando o alinhamento das três Lareiras que vocês vivem hoje,algumas pessoas têm a
sensação de estarem aprisionadas no nível dos pulsos ou dos tornozelos.



Isso é uma proteção, colocada pelo próprio Espírito, a fim de manter este corpo de densidade até quando
chegar a hora, assumindo, assim, o seu papel de Semeador, de Ancorador e de Despertador da Luz.

Se não, eu posso assegurar-lhes que há muito tempo já teriam partido.

Seguinte.

***

Questão: quando sentimos muita energia na bacia, que está, portanto, ligada ao Triângulo Sagrado,
devemos orientar a consciência no Coração?

É, de longe, preferível fazê-lo a cada minuto.

Mas, obviamente, se o Triângulo Sagrado se manifestar, é preferível, por enquanto, não focalizar
permanentemente sobre esta região.

De uma maneira geral, a melhor maneira de proceder é estabelecer, em vocês, a Alegria de se manterem, ao
nível Vibratório, no Fogo do Coração.

Seguinte.

***

Questão: a fusão das 3 lareiras ocorre durante a subida da Kundalini ou pode ser independente?

Ela acontece pelo alinhamento das três lareiras, o que não é a mesma coisa que a subida da Kundalini.

A Kundalini, quando despertada de maneira definitiva, confere um Fogo violento, isto é, o que vocês sentem
no nível do Coração será sentido como um Fogo que devora, que começa na parte inferior das costas e sobe

até a cabeça.

Naquele momento, chegou o momento em que a lagarta não existe mais.

Vocês ainda não estão nesse momento.

Por enquanto, a energia circula.

Certa qualidade e certa Consciência da Vibração percorrem desde a Coroa Radiante da cabeça até a Coroa
Radiante do Coração e, por vezes, até o Triângulo Sagrado.

Existem diferentes energias, aí também, no que vocês chamam de Kundalini.

Existem três.

Por enquanto, vocês vivem uma ou outra, mas vocês não vivem a reunificação das três.

Isso apenas será possível no momento em que vocês deixarem este Plano.

Eu diria mesmo no momento em que esse Plano os deixar, o que corresponde mais à realidade.

Um pequeno aparte para atrair a sua consciência sobre o fato de que jamais a Vibração pode enganá-los.

Eu não falo da percepção das energias em diferentes lugares do seu corpo.

Eu não falo das suas diversas visões ou percepções.

Eu falo, efetivamente, da Vibração existente na Coroa Radiante do Coração (primeiro), na Coroa Radiante da
cabeça (segundo) e no sacro (terceiro).

Mas, o mais seguro, é o caminho do Coração (4).

Assim, portanto, a Vibração do seu chacra do Coração, a Alegria perceptível, a partir do momento em que o
Fogo do Coração começa a aparecer, não pode em caso algum enganá-los, mesmo se a personalidade tiver

tendência em lhes dizer que isso não é verdade.

Mas que vocês vivem, vocês o vivem.

A Vibração não pode ser criada pelo imaginário ou pelo mental, no nível do Coração.

Eu insisto nisso, porque o período que se abre a vocês é um período confrontante para todos.



É em meio a esta confrontação que vocês devem se estabelecer na Alegria e na facilidade.

Nesse sentido, quando o Mestre AÏVANHOV lhes diz para escolher entre a Alegria e o terror, com as suas
palavras terríveis, ele tem o senso de lhes dizer a estrita Verdade!

De um lado, há a certeza, do outro, há a incerteza.

De um lado, há a Unidade e a sua Alegria, do outro, há o combate e o sofrimento.

Lembrem-se de que, uma vez percebido o Fogo do Coração, a Vibração do Coração, mesmo a pressão sobre
o Coração, que reflete a ativação do 9º Corpo ou corpo de Samadhi, vocês estão irremediavelmente no

caminho correto.

Resta ali se estabelecerem.

Seguinte.

***

Questão: eu tenho frequentemente a sensação de um tubo passando pelo topo do crânio e descendo
até o centro da cabeça, no qual circula um ar fresco. A respiração ocorrendo por esse canal.

Isso corresponde à descida do Supramental (5), não mais na Coroa Radiante da cabeça, mas na imagem da
Coroa Radiante do Coração, na cabeça, que é a parte central do 7º chacra.

É por esse ponto que passa a energia do veículo ascensional chamado de Merkabah.

É por esse ponto que as energias são focalizadas, uma vez que as doze Estrelas se acendam, permitindo
então realizar uma conexão entre o Coração e o veículo Merkabah, permitindo então viver e preparar o Estado

de Ser.

Seguinte.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caros Irmãos e caras Irmãs, bem amados Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, eu lhes digo até
breve.

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100701_-_URIEL.mp3 

Eu sou URIEL, Arcanjo, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes de Estrelas, após ter chegado, pela minha Presença, em meio à sua Presença, eu vou
acrescentar algumas palavras e, sobretudo, de novas Luzes, pela Vibração, pelo Silêncio.

O Silêncio ao seu Mundo, o Silêncio ao seu Mental, o Silêncio às suas emoções, permite manifestar a
Presença e viver, pela Graça da FONTE, o alinhamento em meio ao Templo, permitindo-lhes revelar e

despertar a sua Dimensão de Eternidade, ali onde tudo é Uni e não uni-forme, ali onde tudo é Um.
Pela Vibração do Fogo do Amor, do Fogo do Coração despertando em vocês a imensidão e o ilimitado, o

contato e a emergência da Verdade.
Tudo o que é falso, em meio ao Silêncio, se extingue, quando se acende o Fogo da Verdade, da Eternidade,

em vocês e por vocês.
Eu intervenho, enquanto Arcanjo, no momento preciso em que algo de novo emerge e se revela em meio a

uma Consciência.

***

Hoje, o mundo está mudando.
Nessa mudança, manifesta-se e irá se manifestar a Verdade e a explosão da Luz, pondo fim ao reino da Ilusão,

ao reino da pessoa, a fim de eclodir a sua Dimensão eterna, encontrada e aspirada, por vocês.
As portas que estavam até agora fechadas, pelo seu trabalho, pelo trabalho das forças da Confederação

Intergaláctica da Luz Vibral e Autêntica, permitem a instalação da Luz, o retorno da Unidade e da Verdade, da
sua Presença, em meio aos espaços onde não existe tensão, nem oposição, onde tudo é beleza, onde tudo é

Unidade, onde tudo é Verdade.

***

Retirar-se e se extrair, por vocês mesmos, da matriz, deve torná-los ao que vocês São.
Desejar se extrair pela Graça da Vibração e do Fogo do Coração é uma aventura única que apenas ocorre uma

vez na história da sua Dimensão de Eternidade, de Sementes de Estrelas.
Cabe a vocês e a vocês somente o encargo de se libertar, de queimar o que não pertence à Eternidade e à

Unidade, de queimar as suas próprias ilusões, de aceitar se olhar cara a cara, Coração a Coração.
É apenas em vocês, no centro de vocês mesmos, que pode acontecer essa alquimia.

A visão exterior, as palavras exteriores devem parar no momento em que se realizar essa alquimia, permitindo-
lhes então, por uma visão regenerada e reunificada, lançar um olhar lúcido e verdadeiro sobre a matriz em que

se encontram.
Olhar sem complacência, mas com Amor.

Olhar sem subterfúgio, mas lúcido.

***

A Luz ilumina.

URIEL - 1º de julho de 2010 - Autres Dimensions
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A Luz transcende.
A Luz é Inteligência.

Trabalhem nela e vocês irão encontrar, naquele momento, a Felicidade, a Verdade e a Eternidade.
As Vibrações do Supramental, as Vibrações Tri-Unitárias penetram nas suas estruturas, na sua parte mais

íntima, no momento em que a minha Presença despertar em vocês a sua Presença a si mesmo, no momento
em que alguns seres guiarem vocês (por que eles foram humanos antes de encontrar a Eternidade), sendo a

garantia da sua identificação com si mesmo, em meio ao Sopro, em meio ao Fogo, em meio à Vibração do seu
Estado de Ser, percorrida até o seu Coração, despertando-os à doçura, à firmeza e à Verdade.

***

Como o Arcanjo MIGUEL lhes disse e repetiu, o período da dissolução é agora.
O que deve ser dissolvido no exterior deve também se dissolver nas partes de vocês que não pertencem à

Unidade.
O que foi denominado dúvida, medo, mágoa, crença, ego, personalidade, devem desaparecer, não através de

luta, não através de combate, mas pela Graça que lhes permite, por vocês mesmos, despertarem-se e se
revelarem em meio à Eternidade.

No momento em que se aproxima o confronto das forças de resistências, a única forma real e autêntica de se
estabelecer na Verdade é não se expor às forças que irão se opor, a esse Mundo, como a vocês.

Não pode sair Unidade, da Dualidade.
Jamais.

Apenas pode ser restabelecida a Verdade da Unidade, por si só, pela Presença e pelo Fogo do Coração.
As forças de resistência vão ser iluminadas pela Luz, propiciando então, em meio àqueles que não estão

estabelecidos, e em meio à Presença e em meio a este mundo, o confronto final entre o Bem e o Mal.
Vocês não são nem um, nem outro.

***

Vocês são a Graça e a Presença, e é nesta Graça e nesta Presença que irão encontrar a Verdade, por que o
que é Bem será denominado Mal e o que é Mal será denominado Bem.

Como vocês podem, em meio à Dualidade, esperar encontrar a Unidade?
A Unidade é vivida, ela não confronta, ela não se opõe, ela não é comparável, ela É.

E assim, vocês participam, da forma mais correta, da volta da Unidade, do deslocamento da matriz, que lhes foi
anunciado.

O momento é de tribulação e o momento é de Alegria.
Cabe a vocês se estabelecerem onde irá levá-los a sua Vibração, a sua Consciência.

***

Não deem qualquer peso à ilusão, se não esse peso irá arrastá-los em meio à ilusão.
A ilusão e a Verdade, um como o outro, são exclusivos.

Vocês não podem viver a ilusão e viver a Verdade.
É uma ou outra.

Uma está estabelecida em meio à Unidade: a Verdade.
A outra está estabelecida em meio à divisão, à Dualidade, ao combate, ao conflito.

Esse conflito que vive em vocês deve encontrar, em vocês, um espaço de resolução, por que isso não existe
em outros lugares.

***

É em vocês que acontece o Despertar, é em vocês que acontece a Revelação, é em vocês que acontece o
retorno à Alegria e em nenhum outro lugar.

***

Que a Graça da minha Presença seja consentida e se estenda em meio à sua Presença e à sua Unidade.
Que o Fogo banhe vocês.

Que o Amor da FONTE seja despertado, pela Graça do Fogo denominado Vehuiah.



************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu venho primeiro para dialogar com vocês, através das suas questões.

***

Questão: a atividade física na natureza, notadamente a caminhada, pode ajudar a fazer calar o
mental? Se sim, é válido como método para atingir a Unidade?

Então, caro amigo que me coloca esta questão, a caminhada pode efetivamente esvaziar o mental, mas jamais
com isso, somente, você atingirá a Unidade.

Assim como jamais, com uma pedra, você atingirá a Unidade.

É preciso bem compreender que o acesso a este ilimitado é algo que acontece quando há um abandono total
do ego.

Portanto, se você tem um ego, você pode caminhar toda sua vida sem, no entanto, realizar a Unidade.

Mas, entretanto, a caminhada pode ser considerada como uma forma de meditação, completamente.

Se a meditação tivesse permitido a todos os seres humanos atingir a Unidade, isso se saberia, não é?

O que quer dizer que existem inumeráveis técnicas para se aproximar da Unidade, mas que, em definitivo, é
sempre você que faz, pelo abandono e pelo sacrifício, no sentido o mais nobre, de seu ego e de sua

personalidade, o acesso ao ilimitado, e ninguém mais.

É um processo que toca unicamente a Consciência.

Então, obviamente, você pode se aproximar cada vez mais perto, mas, definitivamente, se você não está
pronto para fazer esse último sacrifício, eu diria que não acontecerá estritamente nada.

Você poderá permanecer no nível da ativação da Coroa Radiante da cabeça, o que é já enorme em sua
humanidade, mas você não poderá, até o instante final desse mundo, penetrar os mundos da Vibração

do Samadhi, porque o Samadhi apenas se pode viver se você abandona toda veleidade do ego, ou seja,
quando você aceita a crucificação, no sentido simbólico, e bem real, ao nível Vibratório.

***

Questão: pode desenvolver sobre as forças gravitacionais e em que elas participaram da
inicialização ou da manutenção desta matriz?

A resposta comporta algumas palavras.

A gravidade os conhece a todos, é o que os puxa para baixo, para o centro da Terra.

O.M. Aïvanhov - 2 de julho de 2010
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O que os impede de voar, que faz com que vocês tenham certa densidade, certa forma e que, apesar de tudo,
vocês sejam identificados a esta forma que habitam, eis que, quando vocês olham no espelho pela manhã,

certamente, vocês se reconhecem, vocês não ficam surpresos quando se veem, não é?

Portanto, há certa continuidade da forma que os tranquiliza.

Vocês estão, se querem, em meio às forças gravitacionais, numa espécie de compressão eletromagnética e
de limitação eletromagnética, numa certa gama de frequências correspondente à sua manifestação.

E, por conseguinte, vocês não têm acesso a outra gama de frequências, por exemplo, ao ultravioleta.

Vocês podem perceber a radiação ultravioleta, por exemplo, quando tomam o que chamam de uma
queimadura de sol, mas vocês não veem o ultravioleta, exceto se sua retina tem capacidades específicas de

clarividência direta pela retina.

Portanto, existe certo número de ondas que vocês podem calcular, e deduzir, e utilizar, como as ondas de
rádio, por exemplo, mas que têm uma existência própria para além da onda.

O que vocês chamam de teoria, a ‘dupla teoria corpuscular e ondulatória’.

A teoria ondulatória ou corpuscular os faz dizer que, de tempos em tempos, a Luz é uma onda e, de tempos em
tempos, ela é um corpúsculo, o fóton.

Existe uma relação dissociável da onda e o corpúsculo.

É isso que é provocado pelas forças gravitacionais e, portanto, o que os comprimiram, literalmente, nesse
mundo, e vocês foram fechados nesse mundo e dentro da forma que vocês habitam até a morte.

Depois, vocês passam num outro fechamento que é a ‘matriz astral’, propriamente falando, que começou a se
desagregar no ano passado, após os Casamentos Celestes.

Vocês têm apenas uma visão limitada.

Entendo por visão, a visão com seus sentidos, seus olhos, porque há partículas, por exemplo, que são
extremamente raras em sua Dimensão e que são a constante nos mundos Unificados, que, entretanto, vocês

modelaram, para alguns.

***

Questão: as 12 estrelas de Maria são os Elohim que participaram da criação?

Participaram da criação, como dizer..., aquelas que intervieram quando Maria veio há 320.000 anos.

Na primeira criação, há 500.000 anos, antes que a matriz e os maus rapazes induzissem forças gravitacionais
de oposição, eram efetivamente essas estrelas de Maria, mas não as mesmas.

Do mesmo modo que eu, há 50.000 anos, obviamente, não era um Melquisedeque.

Torna-se Melquisedeque, ou torna-se estrela de Maria a partir do momento em que se tenha êxito para elevar
certo nível Vibratório.

E depois há seres que partem também, que estavam em diferentes Assembleias, que deixam o lugar, a um
dado momento, porque eles devem continuar seu caminho.

Houve, efetivamente, a cada ciclo, e sobretudo quando do último ciclo, a vinda de 12 Elohim diferentes que não
eram os Elohim vindos de Sirius, mas que vinham de outros lugares e que permitiram, se querem, manter a

coesão da Luz, apesar da ilusão.

Mas não são as mesmas.

***

Questão: a luz na cabeça está em relação com a Coroa Radiante da cabeça?

Isso depende, cara amiga, o que chama de luz na cabeça, porque se é a visão que há ao nível do 3º olho,



existe certo número de manifestações diferentes dos 7 estados Vibratórios do 3º olho.

A Luz na cabeça, se ela se acompanha de uma Vibração, que não é uma percepção exterior como, por
exemplo, ver um rosto ou um olho que o olha, mas, antes, algo que inunda a cabeça e que desencadeia uma

Vibração ao nível do conjunto do corpo e um estado que está próximo do acesso ao Samadhi (que é, de fato,
o primeiro Samadhi, que é o acesso ao ‘Samadhi da paz’, com um sentimento de paz e de plenitude interior),

aí, efetivamente, está ligado à ativação da Coroa Radiante da cabeça, inteiramente.

Você não deve confundir isso com a ativação do 3º olho unicamente, que se manifesta por luzes também, mas
que não são acompanhadas pelo Samadhi da paz, mas, antes, por uma exaltação do ego.

É profundamente diferente.

***

Questão: o ‘olho do guerreiro’ é aquele que vê no interior ou verdadeiramente atrás?

Os dois.
Ele vê tanto atrás, o que há atrás de vocês, como o que há no Interior.

É a iluminação do Supramental que vem iluminar o inconsciente e as últimas feridas, os últimos medos,
portanto, na visão Interior.

***

Questão: vocês impedem algumas pessoas de viajar, porque elas devem permanecer ainda algum
tempo...

Quem é que impede? 

Vocês nos fazem levar um peso que não temos.

São medidas que são tomadas diretamente pelo seu Anjo Guardião.

***

Questão: o anjo guardião poderia então deixar partir alguns minutos e «obrigar» a voltar?

Não, para alguns, se partem, não voltam mais.

Portanto, para esses seres, é preciso esperar o último minuto.

Recordem-se que, no ano passado, era partir no Estado de Ser, mas que, hoje, o esquema é um pouco
diferente: é o Estado de Ser que vem a vocês.

E é muito mais importante, é isso que transmuta a matéria e que a eleva, que a ascensiona, se preferem.

Há a mesma qualidade Vibratória se vocês estabelecem o Fogo do Coração, como se partem no Estado de
Ser deixando o corpo.

Assim, efetivamente, o mais importante, hoje, não é partir no Estado de Ser, é ‘acolher o Estado de Ser’,
porque os movimentos de energia são diferentes, agora.

Como Miguel anunciou, Cristo estará em breve de volta, em vocês, através do Fogo do Coração.

Então, alguns de vocês têm a chance de viajar no Estado de Ser, voltar e, em breve, reencontrar o Cristo.

***

Questão: tenho na cabeça zumbido do interior, contínuo, e isso se amplifica nos momentos de
interiorização. Ao que corresponde esse zumbido?

É o momento em que o Antakarana, os 2 Antakaranas se reúnem no centro do cérebro.

É o acesso ao que é chamado ao veículo ascensional, ou seja, ao 13º corpo ou fonte de cristal ou Bindu.

***



Questão: quando esse zumbido vai parar?
Jamais. 

É, como vocês chamam isso..., como a vassoura, uma escova, que limpa tudo.

É normal.

A partir do momento em que você ativa a Coroa Radiante da cabeça, inteiramente, que o Antakarana é
construído, há trabalhos que se fazem, muito precisos, ao nível dos pontos Vibratórios em relação com as

estrelas de Maria.

Para alguns, serão os pontos posteriores, para outros, os pontos anteriores, para outros ainda, os pontos
laterais, para outros, finalmente, outros pontos.

É sobre essas funções desses pontos que se realiza o trabalho que lhes permite aceder livremente ao Fogo
do Coração.

Eu digo também que esse som (assim como o que ouvem no exterior, do qual falou Miguel no ano passado),
que o som si, escutado no exterior do ouvido, que o som percebido no exterior da cabeça, concorre para fazê-
la entrar na interioridade, porque a consciência vai, como você o vive certamente, cara amiga, ser obsedada por

esse som.

O princípio é meditar sobre esse som e se tornar esse som, porque, na Vibração do som há uma possibilidade
de aceder à Unidade.

***

Questão: vi milhares de pontos cintilantes em movimento. É o prana?

Então, isso não é o Prana, cara amiga.

O que você começa a perceber é o que é chamado de Agni Deva.
São partículas Adamantinas ligadas ao Fogo do Espírito, ou ao Fogo do Éter, correspondentes ao Supramental

que chega até você e que você materializa, literalmente.

Isso faz cócegas e comichões.

Quando vocês são capazes de manifestar essas partículas, se estão atentos, vão perceber, sobretudo se
estão na penumbra, que começarão a perceber as outras Dimensões.

De início, sob a forma de um ‘nevoeiro branco’ (os olhos abertos, eu falo), e, em seguida, começam a ver
formas que vão se densificar neste espaço que se abre.

É como se o céu se rasgasse.

Como dizer..., você furou a matriz, dentro do espaço onde está.

Então, obviamente, no início, isso pode dar medo, mas, depois, se acostuma.

Vocês apenas as encontram a partir do momento em que a Consciência desperta esteja presente ou em curso
de despertar.

***

Questão: o que é para as pessoas que se nutrem exclusivamente de Prana? 

Se vocês pudessem se nutrir de algumas luzes, que são as partículas Adamantinas ou Agni Deva, aí vocês
estariam inteiramente na Luz.

E se vocês tivessem a capacidade de fazer aparecer, por essas rupturas na matriz, os Agni Deva, e fazê-los
aderir, de algum modo, a seus corpos, vocês penetrariam, estando ainda lúcidos na personalidade, em seu

corpo de Existência que se calcaria sobre seu corpo.

Isso corresponde à Ressurreição final, que será desencadeada pelo Fogo que chegará no final desta
Dimensão.



***

Questão: as pessoas que não se nutrem mais de alimentos sólidos, se nutrem de Prana?

Completamente.

***

Questão: por que se fala de translação dimensional para a 5D, enquanto que somos chamados a nos
juntar a nossas origens estelares, por vezes em outras dimensões?

A ‘translação dimensional’ faz passar um mundo, de um estado a outro.

A partir do momento em que vocês acedem a mundos unificados, para além da 3D, que vocês sejam 11ª, 18ª
ou outra, não tem qualquer espécie de importância, eis que não há mais separação.

É nesse sentido que a ‘reversão’ que vocês vão viver é única na história, porque há verdadeiramente, nas
reversões existentes entre a 3D dissociada e a 5D, verdadeiramente uma mudança completa de paradigma.

O que não é o caso quando vocês mudam de forma, em sua dimensão estelar, para passar, por exemplo, da 5ª
dimensão para a 11ª dimensão, onde isso se faz naturalmente.

Aí também, isso se faz naturalmente, mas as consequências na Consciência não são completamente as
mesmas, dado que há uma destruição de forma, o que não é o caso quando vocês transmutam de uma

dimensão a outra, ao nível dos mundos Unificados.

Vocês passam o conjunto de suas partículas, o conjunto de suas estruturas, se querem, da 5D para a 11D.

Mas vocês não podem tomar (exceto para alguns que levarão material biológico) esse corpo de 3D de carbono
na 5ª dimensão.

É impossível.

O corpo físico, tal como vocês o habitam atualmente, não poderia suportar a frequência e a intensidade
Vibratória da Luz.

Vejam já o que vocês vivem, através de algumas energias extremamente potentes, ao nível de suas Coroas
Radiantes, unicamente quando começam a se aproximar das Dimensões Unificadas.

***

Questão: afasta-se da Luz quando se faz o “mal” e não fazendo o “bem”?

Pode-se dizer que vocês ficam na neutralidade fazendo o bem, mas o importante não é fazer o bem, porque,
fazer o bem, sem Vibração, participa da matriz do mesmo modo que fazer o mal.

A única diferença é que os seres, as magias negras, e aqueles que são cortados definitivamente, isso existe,
das vibrações da Luz, são capazes de fazer o mal sem terem, eles mesmos, que pagar reações de suas ações

na matriz.

Isso não quer dizer que é preciso fazer o mal.
Obviamente, é preciso continuar a amar e a servir, mas isso não basta.

***

Questão: a vibração do nariz, do 12º corpo, pode ser desencadeada pelo mental?

Absolutamente não, é impossível.

Você não pode perceber a vibração do 12º corpo se o 12º corpo não estiver ativado, e a Coroa Radiante da
cabeça ativada.

Isso, vocês não sabem, porque não é o objetivo aqui, mas, em meio às energias das novas lâmpadas (*), o
mais frequente, o trabalho se faz do 8º ao 12º.

E, obviamente, naquele momento, a coroa radiante do Coração se ativa.



E há seres que passam do 12º ao 8º, estes são mais raros.

São geralmente seres de Coração, que tomaram encarnações extensivas e que desenvolveram, como dizer
isso..., uma fibra de apego afetivo muito desenvolvido, e que não podem, portanto, devido a isso, aceder, num

primeiro tempo, à Vibração da Coroa Radiante do Coração.

***

Questão: por que o meu corpo é tomado de sobressaltos quando de alguns exercícios?

Mais frequentemente, esses fenômenos de sobressaltos são lutas existentes entre o Estado de Ser e a
personalidade.

Trata-se de resistências que servem para se relaxar, no Interior de Si.

Os abalos, e por vezes alguns de vocês viveram bloqueios específicos, esses bloqueios ilustram o lugar que
deve ser iluminado.

Os abalos participam do mesmo processo.

***

Questão: após um dia de calma, o meu mental se enfurece de novo, o que fazer?

Obviamente, não há nada, no nível do mental, que permita parar o mental.

E a questão que viria depois: então, o que fazer?

Parar o mental faz parte do processo de abandono à Vibração.

Compreenda bem que o mental é resistência e sofrimento e ferida.

Para todo ser humano, esses medos de sair de alguns condicionamentos e de alguns quadros, são suas
próprias resistências que fazem com que vocês não cheguem, pelo momento, a penetrar no interior da concha.

É a incapacidade para parar de pensar.

Mas é seu mental que gera isso para impedi-lo, justamente, de aceder a esses espaços ilimitados.

O mental tem muito medo do ilimitado.

Para ele, isso não existe.

E a razão é porque, tocando o ilimitado, o mental está arruinado.

Mas vocês são obrigados a passar por aí, porque, se vocês não acedem a isso, vocês não têm qualquer outro
meio de ali chegar.

Vocês podem se bater na cabeça com golpes de martelo, vocês podem urrar, vocês podem assar uma
bicicleta ou uma moto, isso estritamente nada mudará.

Vocês devem encontrar a confiança.

Esta confiança Vibratória pode se encontrar, como eu a encontrei em minha vida, olhando o sol.

Vocês podem encontrá-la colhendo uma flor, vocês podem encontrá-la deixando fazer a Vibração.

Então, pelo momento, vocês não podem compreendê-lo, porque são vocês que decidem.

E isso, seja através do poder, seja através do ego de humildade, que é também um ego, isso quer dizer que há
em vocês coisas que não querem soltar, é tão simples assim.

Agora, se vocês me perguntam o que é que devem soltar, eu responderia: aquele que coloca a questão.

É um ato de ‘abandono à Luz’ que é a crucificação, que é o momento em que se diz: “que a vontade da Luz de
faça”.



É aceitar que a Luz e sua Inteligência dirijam seus passos, sua vida e sua respiração.

Então, visto através do filtro do mental, isso dá vontade, efetivamente, de bater a cabeça contra a parede, não
é?, para alguns.

Mas é o mental que reage assim, unicamente o mental.

Se não houvesse mental, não haveria matriz, não é?

Vocês não seriam prisioneiros de algo, vocês seriam livres.

Acontece que, hoje, com a Luz que vem a vocês, é muito mais fácil penetrar o santuário do Supramental e do
Estado de Ser no Coração.

Mas alguns têm um mental extremamente virulento.

A virulência não está ligada a uma personalidade que pode estar na dianteira da cena.

Lembrem-se que há egos chamados de negativos, mas que são tão potentes como os egos que estão na
dianteira da cena.

É sempre a mesma coisa que se expressa, o mental fazendo de modo que vocês não se voltem
suficientemente para o Interior.

Então, ou ele se coloca a pensar, ou ele lhes diz que é absurdo, ou ele quer se manifestar de um modo ou de
outro, ou ele quer lhes dizer que tudo isso são tolices.

De um modo como de outro, ele tenta mantê-los fora da Verdade.

***

Questão: aceitar que a Luz guie nossa vida passa pela ruptura de todos os desejos e pela não
escolha, de algum modo, apesar de sabermos que a Luz é a Alegria?

Cara amiga, a crucificação, ser crucificado, no sentido simbólico, é isso, o abandono.

Mas é um período muito duro para passar.

Efetivamente, a resposta é sim: não mais desejar.

O desejo da Luz é uma aspiração do ego, mas que faz tudo para lhes evitar para ir ali.

É um jogo muito específico que joga o ego, o mental, permanentemente, e muito, muito bem.

Então, ele vai atraí-los sobre visões, ele vai atraí-los sobre imagens, ele vai atraí-los sobre raciocínios, sobre
significados.

Ele vai tudo fazer para lhes evitar, justamente, se abandonar.

Então, sim, o acesso à Luz passa pela supressão de qualquer desejo.

E, aliás, na questão que você coloca, há uma associação entre desejar e Alegria, que nada tem a ver.

A alegria não é um desejo, é um estado. 

É profundamente diferente.

O desejo à Alegria conduz à amargura, porque não é jamais satisfeito.

Estar na Alegria não é um desejo, é um estado.

É profundamente diferente.

Aliás, o que é o desejo?

É a posse.



É o desejo de possuir.

Atrás de todo desejo há o ‘instinto de posse’.

A Luz é tudo, exceto posse.

Ela é abandono.

Ela é o inverso da posse.

É por isso que a Luz só se pode encontrar no interior, e que a Verdade apenas está no interior.

Enquanto vocês buscam no exterior, o que quer que vocês procurem, é o ego que os impede de se voltarem
para o Interior.

***

Questão: vendo as partículas Adamantinas, vivi a beleza, a perfeição da Unidade, espontaneamente.
Posso revivê-lo pelo meu estado Vibratório ou elas irão se manifestar?

Elas se mostrarão assim que você atinja o estado Vibratório correspondente. 

A palavra chave é espontaneidade com relação a isso.

A espontaneidade sendo, também, ligada ao abandono.

***

Questão: a ‘Alta-major’ participa de qual modo para o nosso acesso ao Estado de Ser?

Pelo processo de Transfiguração ou Iluminação.

É o reencontro da Luz.

É o momento preciso que precede a crucificação.

É o momento em que a Transfiguração, pela iluminação da Luz, os faz passar do ego espiritual ao Coração.

É um movimento descendente, mas também ascendente, que vai permitir se juntar a Unidade, uma vez que o
Coração esteja aberto, pela Transfixação do Coração.

Geralmente, são os Querubins que se ocupam da Transfixação do Coração.

É a espada de Miguel, é a Transfixação do Coração.

A Alta-major, no nível da carótida, está diretamente ligada a essa dupla passagem alto/baixo e baixo/alto, neste
estágio preciso do corpo e da Consciência.

***

Questão: o desenvolvimento da clariaudição permite ouvir a música das esferas?

O acesso à música das esferas não está diretamente ligado à clariaudição.

A clariaudição é uma função que está, a princípio, ligada à ativação do 5º chacra, enquanto que o acesso à
música das esferas está indiretamente ligado à clariaudição.

Está ligada unicamente à construção do Antakarana, ou seja, das Cordas Celestes.

Então, obviamente, a clariaudiência e a corda celeste nascem mais ou menos na mesma zona, mas não é o
mesmo princípio.

O coro celeste é ouvido em certos estados do Maha-Samadhi, que intervém exatamente antes do Maha-
Samadhi, no momento em que o Antakarana está quase inteiramente constituído.

***



Questão: Jesus disse: “busquem o reino dos céus”, mas ele não disse: “encontrem o reino dos
céus”. Deve-se dizer que é o caminho que conta mais?

Não, porque há muitos que procuraram o reino dos céus.

Será que o resto lhes foi acrescentado?

Isso subentendia que era preciso encontrá-lo, certamente.

Mas, já, a tensão para esta busca é uma primeira etapa.

É melhor procurar o reino dos céus que o reino do diabo, não é?

Mas isso não basta, sobretudo hoje.

Vocês devem se estabelecer no reino dos céus que está em vocês, no seu Coração.

E esta busca, ela é Interior.

Ela não está nos textos, ela não está nas crenças, ela não está nas coisas exteriores a vocês.

***

Questão: poderia falar das manifestações Vibratórias da Crucificação?

Trata-se da passagem do ego ao Coração.

São as dores, que por vezes transfixam, que existem ao nível da 8ª lâmpada, que assinala a passagem do ego
ao Coração.

Isso pode também, por vezes, se manifestar por percepções Vibratórias intensas, ao nível das 4 extremidades,
mãos e pés.

***

Questão: isso corresponde aos “pregos” do Cristo? Esses pontos de impacto têm uma realidade
energética?

É uma realidade Vibratória, energética, antes de ser um prego, certamente.
Então, isso corresponde ao que é chamado de ‘últimas barreiras’.

É a barreira que se chama de pulsos e tornozelos.

É este estado, se quiserem, que corresponde ao ‘abandono’, porque, quando os pulsos e os tornozelos são
transfixados, não podemos mais agir e deixamos a Luz agir.

***

Questão: qual é a diferença dos «estigmas»?

Os pontos Vibratórios correspondem aos pregos, à crucificação, no sentido simbólico.

Os estigmas que aparecem nas mãos não podem em nenhum caso corresponder aos pregos.

É a identificação ao Cristo.

Antes de ser identificado ao Cristo, é preciso ser crucificado, não é?
É uma etapa ulterior.

***

Questão: isso corresponde a uma forma de fusão com a energia Crística?

É o que eu chamo de ‘princípio de identificação’.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu quero lhes desejar um bom trabalho de dissertação.

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanha.

Até breve.

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

(*) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

***
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Mensagem de 3 de julho (publicada em 26 de julho de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Vou retomar, para algumas palavras.
O que é muito importante: quando as palavras não vêm mais à cabeça, quando há silêncio no Interior, as palavras que vocês
pronunciam podem realmente vir do Coração.

E quando é que se sabe que uma palavra, ou uma frase, vem do Coração?
Vocês todos o disseram: isso faz vibrar o Coração.

Se vocês estão na Verdade e em acordo com vocês mesmos, vocês nada têm a esconder, a se esconder e a esconder do outro.
Naquele momento, a Vibração do Coração começa a nascer e a aparecer.

Que acontece naquele momento?
O Coração se abre.

Então, obviamente, é muito fácil, como dizer..., ressoar com um Arcanjo para se aproximar, mas vocês têm a demonstração de que
apenas vocês podem dar esse passo da Verdade.

E a Verdade é Alegria.
Porque isso quer dizer que, naquele momento, vocês se olham, não tal como acreditam que são, mas tal como vocês são.

E, nesta simplicidade, nesta humildade, sai a Verdade da Luz.

Então, eu os agradeço muito por isso, e espero que, através das coisas que lhes permitiram subir na Vibração, através de todas as
Vibrações que vocês viveram com Um Amigo, com Maria, com os Arcanjos etc. etc.., o mais importante era se revelarem a vocês
mesmos.

Acreditem sim que vocês fizeram isso e ninguém mais.

Aí está o que tinha a dizer e não tenho nada mais a acrescentar, a menos que vocês tenham questões a me colocar.

Questão: sinto regularmente a sensação de o coração tem falhas.

Isso corresponde à ativação do 9º corpo, portanto: dor no peito, problema do ritmo cardíaco, ou mesmo parada cardíaca ou sobressalto
cardíaco.

Questão: durante a intervenção do Arcanjo Gabriel, eu tive a impressão de inspirar, mas não mais poder expirar.

As compressões, pressões, no peito, modificação do ritmo cardíaco percebido e a respiração são muito lógicas.

Foi dito, me parece, e perfeitamente descrita por Um Amigo e por Sri Aurobindo, a passagem da respiração ao nível da pulsação do
Coração.
É exatamente isso que é vivido.

Questão: por que minha visão se torna menos nítida?

Lembre-se que, quando há acesso à vibração do Coração e já também, quando há acesso à Coroa Radiante da cabeça, há certo
número de modificações que ocorrem ao nível fisiológico.

Há uma redistribuição da cartografia de irrigação sanguínea e energética que pode passar por modificações do ritmo cardíaco, da
frequência respiratória, a impressão de que, quando se respira, o ar não vai nos pulmões, mas no cérebro.

É algo que é normal.
É completamente normal, e a visão pode se modificar, efetivamente.

Há questões que são da ordem da fisiologia, aí, porque vocês querem se furtar, a todo custo, como dizer..., tentar estarem tranqüilos
sobre modificações físicas.

Mas o Despertar é uma modificação de certo número de parâmetros, fisiológicos, bem reais: seja a respiração, seja o ritmo cardíaco,
seja o modo de funcionamento dos órgãos dos sentidos, com os zumbidos nos ouvidos, com as pressões ao nível da cabeça, com
modificações de percepções visuais e do odor.
Mas tudo isso é estritamente normal.

O.M. AÏVANHOV – 3 de julho de 2010
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Questão: um compartilhar físico, de Coração a Coração, sem palavras, com a intenção de unir as Vibrações, faz parte da
dualidade ou da Unidade? 

Nem um, nem outro.
Isso quer dizer que há uma atração para a carne.
A Vibração do Coração se propaga para a Luz, e, para além da Luz, de uma extremidade à outra do planeta.

Quando um Coração está aberto, basta emitir a Vibração, a pessoa a sentirá.

Então, evidentemente, se ela faz outra coisa, ela não vai senti-la, no momento.

Há um problema de atenção, não de concentração, mas de atenção da Consciência e da intenção, também, para aquele que a emite.

Compreenda bem que não é nem a dualidade, nem a Unidade.
É um modo de expressão de você mesmo, simplesmente.

Questão: se passamos de uma consciência limitada para uma Consciência Ilimitada, isso significa que há uma evolução de
nossa consciência?

Não é uma evolução, é uma transformação, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Quem diz evolução, diz algo de longo e progressivo, não é?, seja nesse tempo ou nos mundos Unificados.

A transformação é outra coisa, não é uma evolução.

Do mesmo modo que um Arcanjo que passa de sua forma de 5ª Dimensão para a 18ª Dimensão, não é uma evolução, é uma
transformação.

A evolução recorre a modificações de forma e de antropomorfismo que são profundamente diferentes.

Qual era a questão ?

Questão: há então linhagens evolutivas nos mundos Unificados, em particular na transformação, por exemplo, na estrela
ou no sol? 

Perfeitamente.
Vocês não vão se reencontrar em Sementes de estrelas a partir de amanhã, não é?
Sementes de estrelas, mas não estrela.

Portanto, evidentemente que, nesse nível, há uma noção, vamos dizer, evolutiva.

É preciso bem diferenciar o que é a passagem de um estado a outro (que é uma transformação, geralmente, instantânea, violenta,
brutal), de uma evolução que é algo de muito mais lento.

Aliás, a maior parte de seus cientistas quis fazê-los crer que vocês estavam em linhagens evolutivas, na matriz, o que é falso.

Quando vocês estão na prisão, vocês estão na prisão.
Bem lhes disseram que vocês iriam mudar de cela, mas é sempre a prisão, não é?
E se lhes dizem que é uma evolução, vocês vão acreditar nisso?
Enquanto permanecerem na prisão, não.

Questão: por que as relações sexuais podem se tornar perigosas ou parar?

Isso corresponde simplesmente a uma inversão, justamente, do sentido das energias.
A sexualidade é um meio mágico, que existiu nas iniciações importantes, permitindo aceder a algo.

Está descrito, por exemplo, na alquimia taoísta.
Está escrita também no oriente, certamente.

Mas, ao nível das estruturas energéticas, a partir do momento em que há uma abertura real, Vibratória, da energia do Kundalini, esta
sobe, ao invés de descer.

E, subindo, o próprio ato sexual não dá um prazer, no sentido físico, mas um prazer de Coração, e este prazer de Coração é um fogo
que pode parar o coração, literalmente.

Portanto, isso pode ser perigoso para algumas pessoas, sobretudo se os dois efetivamente despertarem, ao mesmo tempo, o
Kundalini.

Em contrapartida, se há uma mulher que despertou o Kundalini e que faz o amor com um homem que não despertou seu Kundalini, ele
vai poder, realmente, chamá-la de sua Shakti, porque ela vai desencadear uma mutação nesse homem.

E, inversamente, se há um homem que despertou o Kundalini, que faria uma união com uma mulher que não despertou o Kundalini, a
mulher vai subir, como vocês dizem, as paredes, porque o Fogo que vai penetrar, naquele momento, estritamente nada mais tem a ver
com o prazer, no sentido sexual.

Mas se os dois são a mesma coisa, é Fogo a Fogo e isso pode provocar uma combustão ou uma parada cardíaca, é completamente
verdadeiro.

Questão: se o importante não é avançar, mas se transformar pelo abandono à Luz, nossos pequenos passos adiante
seriam uma satisfação do ego? Em outros termos, é útil à lagarta avançar para se tornar borboleta?

A lagarta, primeiro, não avança para se tornar borboleta, ela pára.



A lagarta, primeiro, não avança para se tornar borboleta, ela pára.

Questão: mas ela tem necessidade de fazer progresso, avançar, nesse sentido...

Nós temos tentado lhes demonstrar, uns e outros, desde os Casamentos Celestes, por diferentes canais, que enquanto vocês estão
submetidos na ilusão de progredir ou de avançar, vocês não estão.
Vocês estão na ilusão de progredir ou de avançar.

É o próprio princípio do abandono à Luz.

Então, obviamente, vocês podem imaginar que trabalharam, mas o único trabalho consiste em encontrar, eu diria, o impulso que
permite encontrar o abandono à Luz.
Seja um cristal, uma frase, uma palavra, um Arcanjo, ou não importa o que.

Mas lembrem-se que sempre lhes disseram que não se pode dar esse passo em seu lugar, quaisquer que sejam as energias que
vocês possam viver.
Seja ao nível da Coroa Radiante da cabeça, seja em si mesmo, para alguns, ao nível do Kundalini.

Estabelecer a Vibração no Coração não é um progresso, é verdadeiramente a transformação da Consciência.
E isso, apenas vocês que podem fazê-lo, aceitando Ser, e é tudo.

O problema vem da dificuldade que o mental quer fazê-los crer que Ser não existe.
Ou então, há uma concepção totalmente errônea do que é Ser.

Ser é o que acontece quando vocês vivem as Vibrações, por exemplo, que lhes transmite Uriel, ou Um Amigo, ou um Arcanjo.

É o momento em que o silêncio se estabelece no interior de vocês.
É o momento, como alguns o dizem, em que o Coração para, em que a respiração para, em que a Luz os invade.

Mas esta diligência aí, o último passo, apenas você pode realizá-lo.

É preciso estar bem consciente que a consciência limitada fará tudo para impedi-los de aceder a isso, porque isso assinala a morte.

E vocês sabem bem que isso não é a morte, vocês tiveram a experiência, toda hora, através das respostas às questões que lhes
deram e o que vocês viveram ao nível do Coração, para alguns.

Mas vão explicar isso à sua cabeça, que não é a morte ou que “não é o mar para beber” [expressão idiomática traduzida ao pé da
letra, mas que significa algo que é bem mais fácil do que se imagina].

É o mesmo princípio.
Toda a dificuldade está nesse nível.

Sem isso, lembrem-se que a matriz é procedente de um sistema de crenças.
Essas crenças se tornaram realidade, para vocês também, em todos os níveis: social, afetivo, pessoal, fisiológico.
Portanto, vocês estão fechados.

Agora, como fazer crer a alguém que está fechado desde tanto tempo, o que não é uma crença, mas como fazê-lo viver que ele pode
sair da prisão, sabendo que nós, nós não podemos ir na prisão?

Somente você pode sair da prisão.

Então, há sinais Vibratórios, palavras, Consciências que vêm a vocês e que se expressam.
Isso é a interface que se chama 4ª, 5ª dimensão, que lhes permite sentir e viver alguns estados.

Já é extraordinário, mesmo, por exemplo, como viver a Coroa Radiante da cabeça ou o 12º corpo.

Há 30 anos, quem vivia isso?
Ninguém.
Ninguém falou isso, me parece.

Há nos textos antigos, nos yogas Sutra.
E eu, será que em minha vida falei dos chacras, falei sobre o modo Vibratório?
Eu fui obrigado a recorrer ao simbolismo, às funções, mas quem, na época, vivia, mesmo nos anos 80, as Vibrações do 12º corpo?
Ninguém.

Portanto, é já algo de extraordinário.

Mas, o último passo, passar do ego ao Coração, ou do espiritual ao Coração, é o mesmo princípio, apenas você que o dá, ninguém
mais.

Então, o ego vai lhe dizer: “é um trabalho, é um ascetismo, é muito longo, é muito complicado, não é possível, não consigo”.
E, no entanto, nós lhes garantimos (podemos assinar um contrato, se quiserem), que é aí, que é em vocês, e é agora.

Mas não se pode fazer nada de melhor com relação a isso.
O que vocês querem que se faça?

Questão: se o ego e o mental são procedentes da matriz ...

Completamente.

Questão: ... a dissolução da matriz vai ajudar à dissolução do ego e do mental?



Cara amiga, se fosse tão simples assim, seria perfeito.

Mas que se vai fazer de todas essas almas que perderam um corpo e que recusam retornar ao Espírito, porque não sabem o que é, no
plano Vibratório, e que são incapazes de aceder a este estado Vibratório?

Seremos obrigados a lhes fornecer uma estrutura de carbono e reencarná-las, mas ligadas à Fonte.
É a 3D Unificada.

Agora, existem povos que estão muito bem, na 3D Unificada.
Mas o objetivo da alma humana e do Espírito humano não é esse.

Há, atualmente, 90% dos humanos, encarnados.
Sobre esses 90% que dormem, que não sentem nem a Coroa Radiante do Coração, nem a Coroa Radiante da cabeça, nem o que
quer que seja, e que são obcecados pelo metrô, dormir, trabalho, sexo, ter êxito e ganhar a vida, como vocês dizem, sobre esses 90%,
a grande maioria tem almas e Espíritos com um corpo de Existência.

Exclui-se, obviamente, todas as soluções intermediárias, como os walk-in, como os Enviados, como os portais orgânicos (*) etc. etc.
Falamos da alma humana.

Imaginem que, de um dia para o outro, e é o que vai acontecer, a matriz desapareça.
Mas vocês, vocês criaram um sistema de crença, para essas pessoas, não há nada mais.
Suas Vibrações são, mesmo na alma, tão pesadas, densas, que será obrigatório lhes dar um corpo material.
Elas se darão a si mesmas, aliás.

É por isso que é importante, para aqueles que estão na estrada para o Despertar (eu digo sim, na estrada para o Despertar), que
parem na Vibração do Coração.
Além do seu papel para vocês mesmos, há também uma função de Despertar da humanidade.

Imaginem que, quando a matriz desaparecer, essas crenças que estão cristalizadas, elas não estão no abstrato, elas estão nas ondas,
nas Vibrações.
Como destruímos a matriz astral, e ela se dissolve, ela se desagrega, essas ondas serão levadas por quem?
Essas ondas são as Sombras.

Elas não podem voltar a ganhar a Luz, elas não têm lugar na Luz.
Quando se dissolver inteiramente, quando a Luz e o Fogo banharem a Terra, o que vão se tornar essas Sombras?

Não se vai deixá-las explodir e se dissolver.
A liberdade dessas almas e dessas Sombras é de continuar o que elas chamam de sua própria evolução.

Vocês acreditam verdadeiramente que aqueles que esperam, de uma maneira ou de outra, num sistema religioso, o retorno de uma
entidade de Luz que vai fazer o trabalho em seu lugar, vocês acreditam que eles vão se mover quando o Fogo chegar?

Vocês acreditam que eles vão penetrar a Existência?
Não, eles vão dizer: “é o fogo do inferno, é a punição”.

O que vocês querem fazer contra isso, dado que o Fogo, em todas as tradições, quando se fala do Fogo do inferno, quando se fala da
prova iniciadora em que é preciso atravessar o Fogo, é algo de terrível.
Enquanto que o Fogo é o Amor.

O que vocês querem que se faça?
Nada mais do que conseguimos até agora.
Não se pode fazer melhor.
Os Arcanjos não podem fazer melhor.

Questão: para as pessoas que estão no caminho de acesso para a Luz, será mais fácil quando da dissolução da matriz?

Sim.
Para todas aquelas que tiverem aberto a Coroa Radiante da cabeça, obviamente, isso será mais fácil.
Será muito mais fácil que para aqueles que vão se fechar, em seu próprio mundo ilusório, que não existirá mais, simplesmente.
Mas eles estarão fechados assim mesmo em algo que não existe mais.
Vocês imaginam?

Questão: a dissolução da matriz vai ajudar a parar o mental?

Não há mais mental.
O mental é a matriz.
É o sistema de crenças mentais, é o sistema de controle humano, que foi instaurado pelas forças gravitacionais.

Se não há mais matriz, não há mais mental.
E mesmo quando vocês morrem, vocês não arrastam seu mental, mesmo permanecendo na matriz.
Vocês arrastam suas emoções e seus apegos.

O mental se forma, assim que vocês tomam corpo na matriz.
Mas, quando vocês estão em seu veículo, chamado de astral ou alma, vocês estão ainda na matriz.

E é lá onde intervêm coisas que veem mesmo as pessoas que vão fazer experiências às portas da Luz.
Vão lhes dizer: “você não pode entrar na Luz, você deve retornar”.

Vão fazê-los crer que vocês vão um dia ir para a Luz, mantendo a alma.
É impossível.

Aí está a que se encontra confrontado.



Aí está a que se encontra confrontado.

Compreendam bem que, se a Luz tivesse podido se estabelecer, há muito tempo, nesta ilusão, ela o teria feito.

Mas há uma lei que nós respeitamos, nos mundos Unificados, é a Liberdade, mesmo da ilusão.

Assim, se a ilusão de uma alma (não falo de um sistema) é continuar a experimentar a ilusão, o que podemos fazer?
Estritamente nada.

Questão: deve-se simplesmente observar nossas programações afetivas ou mentais e deixar a Luz dissolvê-las, de algum
modo?

Você compreendeu tudo, caro amigo.
Então, faça-o.

Questão: existe um meio de favorecer a construção do Antakarana?

Perfeitamente.
Tudo o que é respiratório.
Tudo o que é ampliação da Vibração na respiração.
Tudo o que é meditação sobre o som ou sobre o silêncio, segundo o nível em que você está.
Tudo o que é ação Vibratória desencadeada ao nível dos chacras superiores e ao nível, sobretudo, das novas lâmpadas (seja o 8º, o
9º, o 10º, o 11º ou o 12º corpo), que têm ressonâncias específicas, por circuitos Vibratórios pertencentes à Existência, presente em
suas estruturas físicas.
O Antakarana se desenvolve assim.

Mas o meio o mais direto, ainda uma vez, respondemos exatamente antes, é o abandono à Luz.

Eu creio que nada derramou tanta tinta e pergunta como o abandono à Luz.

Questão: a 3D Unificada será sujeita a ciclos?

Certamente. Certamente.
O tempo, tal como existe nesta dimensão, será obrigatoriamente mantido.
A estrutura carbonada Vibra com uma frequência, uma amplitude máxima.

O sofrimento virá assim mesmo, devido ao fato de que, mesmo se não há mais predação, mesmo se não há mais sofrimento (no
sentido físico, doenças e outros), de alguma forma, vocês estão lá e vocês veem onde querem ir.

Mas há uma densidade tal que vocês não podem ir ali e é preciso deixar o tempo agir e a Luz agir, não instantaneamente, dessa vez,
mas dentro de um ciclo.
A dificuldade está aí.
Mas isso tomará tempo.

Lembrem-se também que há seres que são destinados a querer permanecer nas estruturas carbonadas.
Do mesmo modo que, ao nível dos Vegalianos, há Vegalianos nas dimensões muito, muito elevadas, como na 3ª dimensão Unificada.
E eles ali estão desde muito tempo.
Mas é seu papel.

O papel de vocês, como humanos, quaisquer que sejam suas filiações espirituais, não é o mesmo que aquele de um Vegaliano.

O que explica que há Vegalianos de passagem, mas eles nada têm a fazer com esse mundo.

Questão: o Apocalipse faz referência a um ciclo curto de 1.000 anos.

O ciclo de 1.000 anos quer dizer o reino de 1.000 anos, é simbólico, certamente.
O reino de 1.000 anos, que é mencionado, é para aqueles que permanecerão na 3D Unificada, mas esse reino de 1.000 anos não são
1.000 anos.
É dito 1.000 anos como uma noção de ciclo.

Questão: trata-se de um ciclo curto?

O que é um ciclo longo?

Questão: poderia ser, por exemplo, aquele que acaba de terminar, de 320.000 anos.

Não, porque, lá, os ciclos não serão de forma alguma os mesmos, nos sistemas solares que serão semeados.
Mas, lá também, vocês não serão sujeitos ao retorno da Luz, de maneira cíclica, portanto, não haverá destruição.

É seu próprio nível Vibratório que decidirá o momento em que poderão aceder, pela desprogramação das crenças, a seu veículo de
Existência, inteiramente e na liberdade.

Portanto, vocês não serão sujeitos a algo preestabelecido.
Isso será função, unicamente, ai também, de suas capacidades Vibratórias para lhes extirpar do mundo de suas próprias crenças.

Questão: quando você falou de 1.000 anos como um símbolo de duração, qual poderia ser uma ordem de grandeza com
relação à nossa escala Terrestre?

Mas não há completamente o mesmo significado porque, nesses mundos Unificados que são múltiplos, de 3D, há quem viverá talvez
200 anos, outros 20 anos.
Tudo depende dos mecanismos vitais que serão levados a efeito.



Questão: Se o timo é colocado ao nível do chacra do Coração, a ativação do chacra do Coração vai favorecer a ativação e
modificação do timo?

É já o caso, porque a maior parte dos seres Despertos, desde 15, 20 ou 30 anos, ou mais recentemente, constatam modificações
importantes de seu sistema imunológico.
Mas lembrem-se que os órgãos e as glândulas que vocês têm nesta Dimensão não têm mais nada a ver com as Vibrações que
existem ao nível das outras Dimensões.

Questão: como é possível abrir o Coração ao máximo?

Abandonando-se ao máximo.
È o que, como Um Amigo denominou, a dissolução.
Miguel também o chamou de dissolução.
A dissolução da matriz se acompanha da dissolução da personalidade dentro do Tudo.

Não temos mais questionamento, agradecemos.

Então, caros amigos, espero revê-los em breve.
Eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos e eu lhes digo até breve.

____________

(*)Anael dá uma explicação sobre portais orgânicos, na primeira resposta da mensagem de 4 de dezembro de 2009.
__________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu volto a vocês com alguns dias de atraso.

Na realidade, algumas circunstâncias, relacionadas com a preparação da Terra e das Consciências, atrasaram
a minha vinda.

Eis então que eu estou, agora, entre vocês para esclarecer o período que advém e para dar-lhes uma série de
elementos próprios para ajudá-los a se preparar, da melhor forma, para a transformação da Consciência em

curso, neste sistema solar e nesta Terra.

Como vocês o vislumbram, muitas coisas, nesse momento, se revelam em vocês, como no mundo e na
condução deste mundo por aqueles que o conduziram até hoje.

Os seus Céus estão em movimento e em mudança.

Várias manifestações aparentes nos seus Céus refletem a Revelação da Luz e trazem à tona zonas de Sombra
existentes em meio à Humanidade.

Como vocês sabem, o período é crucial.

Ele corresponde tanto à Revelação da Luz como à Revelação do que impediu a Luz de se estabelecer em
meio à minha Criação desde tanto e tanto tempo.

***

Chegou agora o momento de alcançar, se tal for o seu desejo, os Domínios da Vibração da Luz, os Domínios
do Estado de Ser, os Domínios em que nenhuma Sombra pode empalidecer o que vocês são.

Meus Filhos bem amados, o período é importante.

Ele necessita, em vocês, de ajustamento, coragem, fé e também do ‘abandono à Luz’.

A Luz não se subjuga.

A Luz é.

MARIA - 10 de julho de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-rRAXx0hNdB0/UYhVc-mBocI/AAAAAAAABpA/PUed8WTJZBk/s1600/marymadona1.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês são também Luz.

É então um encontro entre a Luz e a Luz que requer que entre os dois não exista nenhuma Sombra, nenhuma
culpa no ‘soltar' o que quer que seja exterior à Luz.

A ressonância que chega a vocês, através da jornada da Unificação da Consciência (que será dirigida pelas
forças Arcangélicas, em 17 de Julho), será precedida, como sabem, por um eclipse do Sol, amanhã.

E amanhã, às 20h00 [15h00 – hora de Brasília], vocês irão perceber, para os mais preparados de vocês, o que
significa essa Unificação da Consciência.

A intensidade das Vibrações e a sua rapidez vão levar vários seres humanos a experimentar estados de
Alegria, estados de plenitude que, até agora, não tinham sido possíveis, exceto para alguns seres.

Isso é aberto a todo o mundo, sem distinção de raça, de sexo, de idade ou do que quer que seja.

Basta simplesmente estarem na escuta da sua Consciência, das suas percepções, dos seus centros
energéticos, serem verdadeiramente os que vão ser capazes de sentir, de acolher e de ancorar essa Vibração

especial que está vindo a vocês, pela primeira vez e de forma permanente, em 17 de Julho.

Eu voltarei também em 17 de Julho, após a intervenção de Miguel [às 12h00 – hora de Brasília], para dar-lhes,
novamente, os elementos cruciais relativos à vinda da Cruz no seu Céu a partir de 07 de Agosto.

***

O período que vocês irão viver é um período extremamente tumultuado, não para a Luz, mas para o que não é
da Luz.

A Sombra vai entrar em combate com a Sombra.

Haverá então inúmeras manifestações, em meio aos mundos da personalidade e aos mundos da Ilusão,
podendo fazê-los acreditar em coisas que não são o que são.

O que está chegando é Luz, na totalidade.

Só a Sombra combate a Sombra.

Só a Sombra se rebela e não aceita a Luz.

Amanhã, a partir das 20h00 [15h00 – hora de Brasília], vocês poderão viver (para, eu repito, os mais adiantados
de vocês) o que significa a vinda da Luz, na totalidade, sobre esta Terra.

Obviamente, isso não significa o fim desta Dimensão.

Isso simplesmente assinala uma nova perspectiva e um novo dia, sim, efetivamente, que irão se verter sobre a
Terra e que irão lhes permitir viver em meio a um mundo diferente, em um mundo onde as Vibrações jamais

serão as que foram.

Isso começa, efetivamente, amanhã.

Cada dia que se aproximar do fim do prazo que eu lhes dei, desde agora dois meses, vocês irão se afirmar na
Verdade e na realidade do que está em via de se instalar sobre a Terra.

***

Não deem qualquer crédito aos rumores da Sombra.

Não deem qualquer crédito aos que desejarem que vocês acreditem que coisas nocivas à saúde, ou não
luminosas, estão chegando.

Tudo depende, novamente, da visão que terão e do espaço que vão ocupar, no nível Vibratório, em relação ao
que está vindo.

Ou vocês se situam, de maneira indefectível, em meio à Luz e, naquele momento tudo vai ficar bem.

Ou vocês fazem o jogo da Sombra e não têm tranquilizado em vocês o que deve sê-lo e vocês irão participar
dessa luta, de uma maneira ou de outra.

Mas lembrem-se de que a Luz não vem combater.

A luz vem apenas estabelecer o seu Reino.

Isso é agora.

Vocês entraram, de maneira indefectível e certa, em meio a modificações importantes.

Como Snow [uma das Irmãs de Maria] lhes disse, e como outras Estrelas têm dito, a Terra dá à luz e esse parto,
vocês o vivem, estando sobre ela.



Então, não tenham receio.

Quaisquer que sejam as convulsões desse parto, onde vocês estiverem, esse é o seu lugar.

O que vocês vivem é o que vocês têm que viver.

Aconteça o que acontecer é o que precisa acontecer, para vocês, no momento em que viverem isso.

Não tenham medo, não se preocupem, mas cultivem a Alegria, a esperança.

Cultivem a simplicidade pois, em meio a ela, vocês poderão viver com toda lucidez, com toda Consciência,
com toda clareza, o retorno da Luz e a Luz que lhes é ofertada.

Minha mensagem é então muito breve, neste dia.

No entanto, se existirem, em vocês, dúvidas relativas a ela, eu gostaria de recebê-las.

***

Pergunta: qual a melhor forma de lidar com as ondas de emoção, de raiva, que podem aparecer?
Bem amado, isso corresponde à iluminação da Luz.

Então, de fato, nessa iluminação (por vezes difícil, mas, apesar de tudo, Amor), cabe a vocês viver o que os faz
viver a Luz.

Não há necessidade de atribuir importância.

Entendam bem que o que emerge, nesse momento, não é de vocês, no seu veículo multidimensional, mas,
muito mais, dos resíduos, eu diria, dos mundos da personalidade e do mundo da Ilusão.

Olhem passar o que sobe.

Olhem eliminar o que se elimina.

Não deem importância.

Não deem chance.

Não deem ali atenção, mas deixe simplesmente, tal como um espectador que observaria o que acontece,
acontecer.

Deixem simplesmente as coisas fluírem.

Cultivar em vocês a Paz requer alguns ajustes, em meio mesmo ao seu corpo fisiológico.

Por exemplo, beber muito, muito, muito, permite pacificar também o Fogo que queima e que vai descer, a partir
de amanhã.

Cabe a vocês também buscar a calma, em meio à natureza e junto aos seres que lhes permitem encontrá-la.

Esse período é um período, como havia lhes dito, crucial e único na História da Humanidade.

Muitos de vocês perceberam que a sua herança foi roubada.

A Luz volta a vocês e, é claro, algumas coisas se rebelam, em vocês como no seu exterior, em relação à Luz.

Tudo o que desejava manter o status quo, tudo o que encontrava certa forma de segurança em meio aos
modos de funcionamento antigos: o dinheiro, o poder, a sociedade, por vezes o casal, tudo simplesmente.

Hoje, vocês devem ser novos como uma criança.

Acolher essas emoções, não como suas, mas como algo que se libera e que se esvai.

Se for sua necessidade, vão para a natureza, junto à água, junto às árvores.

Vão a algum lugar, a algumas construções ou junto a alguns seres que os acalmem.

Isso é importante.

O dia 17 vai viver uma revelação importante.

Cabe a vocês se prepararem, durante esta semana, para viverem cada dia como uma síntese, de certa
maneira, das ‘Núpcias Celestes’ e das Sete Etapas Micaélicas [‘Núpcias Unitárias’] porque é na realidade disso

que se trata.

***

Pergunta: como isso vai acontecer para os animais e como ajudá-los?



Bem amada, nenhum animal tem medo da natureza.

Nenhum elemento da natureza tem medo do que vem do Céu, pois a natureza o acolhe na totalidade.

Há apenas o homem que está nesse estado de resistência, a humanidade.

Eu não falo, é claro, daqueles que me escutam e que leem as minhas mensagens.

Eu falo sobretudo dos que estão em resistência com os seus próprios medos, os seus próprios fantasmas, e
todos eles são humanos ou não humanos, mas, em todo o caso, eles não pertencem ao reino animal tal qual

vocês concebem.

***

Pergunta: como encontrar a Alegria quando se tem muitos medos que reaparecem?

O medo que reaparece, nesse momento, Meu Filho, é o que deve reaparecer.

Não se pode ter Alegria e medo, ao mesmo tempo.

Cabe a você saber como acolher a Alegria em detrimento do medo.

Se há medo, é que há identificação com o medo.

Esse é o jogo da personalidade.

Certas coisas devem dar à luz, também, no ser humano.

Não há “de que modo”, há simplesmente que Ser.

É o que afasta do Ser que colocou “de que modo” e que se colocou no medo.

O Mestre Omraam, com suas palavras peculiares, falou-lhes do terror, de fato.

Para muitos seres humanos, isso será uma forma de terror.

Mas, para outros, isso será uma grande Alegria.

E no entanto, trata-se da mesma Luz, para um como para o outro.

Eu penso que depois das minhas palavras, o bem amado Um Amigo irá intervir para explicar-lhes esse parto à
sua Dimensão Crística e o que isso reflete no nível dos seus circuitos energéticos.

Mas eu o deixarei desenvolver isso.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, a minha Graça e a minha Luz os acompanham durante esse período preparatório.

Eu lhes digo então, quanto a mim, pela minha Presença, pelas minhas palavras, até então o dia 17 de Julho,
após a intervenção de Miguel.

Estejam certos de que nós estamos ao seu lado, como nunca.

Aliás, alguns de vocês começam a perceber Luzes, à noite, ao entardecer ou à noite, no Céu, ou junto a vocês.

Essas Luzes brancas são as grandes manifestações de Consciência que vêm a vocês para prepará-los e para
ajudá-los a viver o que está para se viver.

Elas são incontáveis.

Muitos de vocês as percebem à noite, quando adormecem, mas também nos seus Céus.

Sua Presença vai aumentar.

Mantenham um olho sobre essas Luzes, pois elas são, em um certo sentido, Guias.

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor de Mãe os acompanha.



************
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 ~ 1a. passagem da Porta Estreita - 1a. Reversão ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, acolham o Amor e a gratidão.
Recebam as minhas saudações.

Eu venho então entre vocês, em seguida da bem amada Maria, para lhes explicar e lhes dar certo número de
informações relativas ao que vai acontecer na Energia, em sua Energia, em seu corpo, durante a semana e cada um

dos sete dias que os separam de 17 de julho.

Uma porta vai se abrir.
Trata-se da porta estreita, aquela que conduz do ego ao Coração.

Na humanidade, ela corresponde à passagem da porta estreita, assim definida por Cristo, quando de sua vinda,
como o buraco da agulha: o momento em que a personalidade deixa o lugar para a dimensão do Coração, o

momento em que a passagem se faz pelo oitavo corpo ou Embrião Crístico.

O período de 17 de julho corresponde à ativação da Unificação da Consciência e a Presença, inteiramente, da tripla
irradiação de Luz, de maneira definitiva, sobre a Terra.

Este período que vocês vivem são os sete dias da passagem correspondente à passagem, então, da dimensão do ego
à dimensão do Coração.

Isso se faz então pela porta estreita.

Obviamente, essa passagem pela porta estreita se acompanha, como o observaram, de certo número de
modificações: de seu humor, de sua Consciência e de suas percepções.

Isso é completamente normal e lógico.

Há, de fato, um basculamento.
Esse basculamento poderia ser uma primeira reversão, que não é a reversão final, mas que é aquela em que a

Consciência, voltada em si mesma, em sua limitação, volta-se para ela mesma, em sua não limitação,

É, de algum modo, o final da divisão, o final do isolamento, de seu isolamento no interior de si mesmos, mas também
o final do isolamento desse sistema solar dentro de sua privação de Luz.

***

A Luz conquistou o direito de se manifestar, em vocês, como no exterior de vocês, como na totalidade deste universo
e desse sistema solar.

É dentro deste espaço específico que os circuitos energéticos, em relação com a passagem do ego ao Coração, vão se
fazer.

Isso pode se traduzir, para alguns de vocês, por certo número de dores e de pressões situadas ao nível do ego, situadas
ao nível do emocional e do plexo solar.

Mas é uma passagem obrigatória que vai conduzi-los a viver esta transmutação e fazê-los aceder ao nascimento de
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seu Cristo Interior permitindo, num tempo ulterior, a reativação dos sete últimos códigos de Luz que lhes serão
transmitidos pelo Conclave Arcangélico e o Arcanjo Metatron, a partir de 7 de agosto.

Durante este período, vocês preparam o seu Templo Interior.

Assim como Cristo disse, vocês vão limpar a sua casa porque, nesta casa, deve se estabelecer a Luz, a Luz da
Eternidade, a Luz da Verdade.

A Luz da Eternidade, da Verdade, não pode, de nenhuma maneira, se poluir, se casar com a Luz limitada ou com a
Luz falsificada.

Assim, portanto, essa limpeza está em curso.
Ela vai se reforçar nos dias que vêm.

***

Cada dia vai ver se revelar, em vocês, uma oitava suplementar de Vibração, que vai elevá-los até o domínio do
Coração, permitindo-lhes viver a Unificação da Consciência e, para a maior parte de vocês já despertados, a

ativação das três Lareiras e sua Reunificação.
É para esta etapa que vocês são convidados.

É-lhes necessário, para isso, abandonar tudo o que não é a Luz, em vocês como no exterior de vocês.
Isso pode passar, para alguns de vocês, por certo número de tomadas de consciência, por vezes desconcertantes, por

vezes difíceis, e, para outros, muito mais fáceis.

Vocês têm simplesmente que confiar na sua Consciência.
Ser-lhes-á necessário ir aos circuitos energéticos da base do corpo.

Isso será realizável por uma das posturas que lhes indiquei no ‘YOGA CELESTE’ (*).

Corresponde à primeira postura e vai lhes permitir drenar, literalmente, as Energias, do seu plexo solar para o seu
coração.

Colocando simplesmente os seus dedos como lhes foi indicado, vocês poderão conduzir vocês mesmos as Energias do
seu oitavo corpo para o nono corpo e, assim, transcender as Energias do ego para passá-las ao coração.

(nota: essa é a primeira etapa do protocolo de 'reunificação dos 5 novos corpos', extrato do YOGA CELESTE (*)).

Isso irá se acompanhar de fenômenos de calor e de Vibrações intensas, até o presente ainda não vividos, para a
maior parte de vocês.

É nessas Vibrações que o nascimento do Cristo Interior se fará e que o retorno do Cristo de Luz será assim anunciado.

O Cristo de Luz é o Mestre da Luz.
É aquele que correspondeu ao Cristo histórico.

É também, hoje, a Reunificação de Cristo e de Miguel em uma mesma Consciência.

***

O sol será, obviamente, sua festa.
Ele irá lhes enviar os seus raios.

Ele irá lhes enviar as suas qualidades Vibratórias, por intermédio do Arcanjo Miguel e por intermédio do Mestre da
Luz, ele mesmo, que estabelecerá a sua Presença no Logos Solar a partir de 17 de julho.

É a vocês que cabe limpar esse Templo Interior.
É a vocês que cabe fazer passar as Energias do ego para o Coração, inteiramente, e estabelecer a sua Morada nas
suas novas fundações, na nova Vibração, na Coroa Radiante do Coração e na Reunificação das suas três Coroas.

Este período é um período, como lhes disse Maria e como o dissemos, que foi preparado desde muito tempo.
É um período intenso, no plano da Consciência, no plano da Vibração e no plano da Luz.

Cada um acolherá, em função do que pode acolher.
Cada um viverá o que tem a viver, em função do que foi previsto para si, desde muito tempo.

***

Assim, portanto, lembrem-se de que certo número de circuitos energéticos vai literalmente se ativar em vocês.
Eles se referem, numa primeira parte, a um circuito que vai se estabelecer entre o que é denominado o chacra do

baço, o oitavo corpo e o chacra de enraizamento da alma.

Esse primeiro circuito corresponde à primeira etapa da Cruz.

A segunda etapa da Cruz é ilustrada pelo chacra do fígado, o oitavo corpo e o chacra de enraizamento do Espírito,



estabelecendo em vocês uma Cruz assentada a 45 graus.

É esta Cruz, que vocês irão passar, que vai lhes permitir retificar a Luz e corrigi-la para colocá-la em ordem com a
Luz dos Universos e com a Luz Verdadeira.

Trata-se, portanto, efetivamente, de um primeiro basculamento da Luz, em vocês e ao seu redor.
É isto que lhes convém acolher e preparar.

Existe, portanto, um gesto que eu lhes transmiti, que permite fazer passar da Energia da Consciência do oitavo
corpo ['Huitième corps' - ponta do esterno] para o nono corpo.

(nota: essa é a primeira etapa do protocolo de 'reunificação dos 5 novos corpos', extrato do YOGA CELESTE (*))...

*

Existe também um meio de pacificar, por vocês mesmos, as Energias dessa passagem na Cruz, que será realizado
colocando suas palmas da mão deste modo: a palma da mão esquerda sendo colocada sobre o chacra do baço

('rate'), a palma da mão direita sendo colocada sobre o chacra de enraizamento da alma.

*

E, inversamente, e em um segundo momento, a palma da mão esquerda indo se colocar sobre o chacra de
enraizamento do Espírito, enquanto que a palma da mão direita se coloca sobre o chacra do fígado ('foie').

*

Deste modo, vocês vão facilitar a integração da Energia da Cruz, da primeira Cruz.

A segunda, como sabem, será atualizada no seu Céu em 07 de agosto.

***



Vocês têm, portanto, uma intensa preparação a realizar.
Uma preparação interior, assim como exterior.

Fazer a limpeza, em vocês, como no exterior de vocês.

Preparar-se para acolher a Luz no seu novo Templo, na sua nova Dimensão de Vida.

Aí está o que lhes convirá fazer quando sentirem a pressão ao nível do ego, ao nível da personalidade, tornar-se
demasiado forte, quando sentirem que os medos podem invadi-los, ao invés da Alegria.

É isso que convém realizar e levar a efeito, durante este período.

Obviamente, inúmeras informações lhes serão comunicadas daqui até lá, e, sobretudo no próprio dia 17 de julho, pelo
Arcanjo Miguel pessoalmente e por Maria.

Quanto a mim, eu lhes dou hoje os elementos que irão lhes permitir passar por esse teste (porque é um, e um teste
importante) que permitirá o retorno do Mestre da Luz pelo nascimento do seu Cristo Interior.

Lembrem-se desta frase: “o Princípio e a Essência Crística volta a fecundar o Logos Solar ao nível do Sol e vem reunir
a sua Presença àquela de Miguel”.

Aí estão os elementos que eu tinha a lhes dar, para esta jornada, antes de efetuar um trabalho Vibratório, juntos, de
Unificação da Consciência que será, para vocês, aqui presentes, uma prévia do que se viverá em 17 de julho.

Vocês têm perguntas complementares com relação ao que acabo de lhes emitir?

***

Questão: desde o início da sua presença, a minha garganta, a minha língua, queimam. O que fazer?

Nada há a fazer, bem amada, isso corresponde ao que deve se desprender.
Você deve acolher o que vem com igual humor.

Não gerar medo a uma queimação que corresponde a uma eliminação.

Isso é o ego que quer se apreender de um sinal para fazê-lo seu.
E nada mais.

Lembre-se também de que a passagem do ego ao coração corresponde já ao fato de começar a queimar.

A queimação corresponde ao que foi denominado seu corpo causal, nesta Ilusão, nesta matriz.

Há, portanto, certo número de memórias a queimar.
É o que acontece atualmente.

***

Questão: você preconizou praticar uma passagem do yoga celestial que consiste em conectar o 8º e o 9º corpos. Seria
então melhor não mais utilizar as outras etapas, nesse momento?

Cara Irmã, é preferível colocar a Consciência e a atenção nessa passagem.
A passagem no buraco da agulha, a passagem da porta estreita, por que esta porta que está para passar necessita

toda a sua Consciência.

***

Questão: é um estado de aceitação da Consciência que permite o Despertar do Cristo Interior?

Caro Irmão, a aceitação é uma coisa.
A realidade dos fatos é outra.

Trata-se, portanto, assim como o Arcanjo Anael lhes explicou longamente, de um abandono total à Luz.
É o único modo de passar esta porta.

Não há outro.

Na palavra “aceitação” e no que entendi, há, sobretudo, o modo de jogar com as palavras.
Aqui, não se trata de jogo de palavras.

Trata-se de realidade Vibratória e não de decisão tomada no ego.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, Caros Irmãos e Caras Irmãs, aqui presentes nesta assembleia, vamos viver juntos o que será a aproximação
deste dia de 17 de julho.

Eu lhes peço simplesmente que se instalem confortavelmente e que coloquem a sua Consciência, ao mesmo tempo no
Coração e na sua respiração, enquanto eu irei me colocar no estado de alinhamento com o Logos Solar e o Príncipe

Cristo Miguel, na nova ‘Tri-Unidade’.

Terminarei por essas palavras: do meu Coração ao seu Coração, recebam toda a Paz que lhes for possível acolher.

E, juntos, nós ali vamos, agora.

... Efusão de Energia ...

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

(*) – ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e me dá prazer escutar as suas questões.

***

Questão: quanto mais a Luz Vibral se intensifica, mais eu tenho a impressão de que o mental pedala
rápido.

Então, caro amigo, isso é muito normal, porque o mental sabe que o Supramental vai fazê-lo desaparecer.

Então, o que ele faz?
Ele se manifesta cada vez mais.

Do mesmo modo que, durante o período que vocês vivem, há muitos seres humanos, entre eles os que já
ativaram uma das Coroas Radiantes ou o Triângulo Sagrado, que vivem, de algum modo, subidas ou

ressurgimentos do emocional.

Ele sobe ou ele surge porque, como eu disse na última vez, talvez você não estivesse aí, caro amigo, até
agora, quando havia poeira, vocês a colocavam sob o tapete para não ver, mas, agora, o problema é que o

tapete, bem..., ele foi retirado.
Portanto, vocês são obrigados a ver a poeira.

É exatamente o mesmo processo para o mental.
O mental só pode capitular, mas, antes de capitular, ele vai fazê-los ver de todas as cores e, sobretudo, para os

seres que estão despertos e que têm, eu diria, algumas percepções.

Então o mental vai dizer: «não é verdade», ou então, ele vai fazê-los engajar nos caminhos da reflexão que não
têm qualquer interesse com relação à Luz que vocês vivem.

Mas isso é completamente normal.
Os ensinamentos orientais insistiram muito nisso.

Eu os remeto, por exemplo, a Sri Aurobindo, que sabe, também, muito bem quebrar o mental, ao seu modo.
Mas, se quiser, isso faz parte da lógica da aproximação do Supramental.

Vocês sabem, a Luz Crística vai se revelar na Terra, além do Fogo da Terra e do Fogo do Éter, vai se
revelar no seu Ser Interior, no nível do seu Templo Interior.

Portanto, o mental está, como dizer..., ele está transtornado, ele gira cada vez mais rápido porque sabe que o
seu fim está próximo.

Então, as expressões que vocês empregam ou os sintomas que manifestam, como a dificuldade para se
concentrar, a dificuldade para colocar dois pensamentos, um diante do outro, ou pensar em várias coisas

ao mesmo tempo, é característica, eu diria, do fim do reino do mental.
Isso é muito importante.
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Portanto, ali não há o que se transtornar.

É preciso adotar, eu diria, o ‘princípio do observador’.

Devo dizer que, através deste período que vocês vivem (e que corresponde àquele que vocês estão vivendo
agora e que vai até o final do verão - inverno no hemisfério Sul -, início do outono - primavera no hemisfério
Sul -, alguns dias após), vocês estão em um período onde o desafio que lhes é trazido em suas vidas é desta

natureza.

Então, eu digo, de um modo um pouco humorístico, que, em breve, haverá apenas duas emoções possíveis: o
Terror, ou outra emoção que não é emoção, mas, de preferência, uma aspiração para o Samadhi, a Alegria.

Vocês não poderão mais estar metade em uma e metade na outra.
Vocês estarão ou no Terror, ou na Alegria.

E o que desencadeia isso é a Luz, ou seja, o que retirou o tapete, simplesmente.

Então, é preciso compreender também que, através desse jogo de interação entre o Supramental e o mental,
há, também, a revelação do sentido que vocês dão ao que vocês chamam de espiritualidade.

Quer dizer que, será que vocês colocaram a espiritualidade a serviço da sua personalidade ou então, será que
vocês colocaram a sua personalidade a serviço da espiritualidade?

Coloquem-se a questão, ela é muito importante.

Aí está o que se pode dizer.

Portanto, o mental, como disse também, ele tira seus últimos cartuchos, não é?

Aliás, no nível da humanidade, na sua totalidade, os ventos de loucura que observam, quando veem o conjunto
de manifestações e de desvendamentos de tudo o que estava colocado sob o tapete, atualmente, isso deve

também interpelá-los, porque participa do mesmo processo de revelação da Luz.

Então, a Luz lhes mostra cruamente e ainda mais cruamente, eu diria, como vocês funcionam.

São as emoções que os perturbam?
É o mental que os perturbam?

São os apegos que os perturbam?
É o poder que os perturbam?

Tudo isso é colocado na iluminação no período que vocês vivem e isso surge em vocês, como no conjunto das
suas relações interpessoais, sociais, afetivas, de casal e de tudo o que quiserem.

É o período em que será necessário ‘se colocar às claras’, inteiramente.

Vocês não poderão mais se enganar com a Luz.
Vocês não poderão mais colocar sob o tapete a Luz ou a poeira, vocês serão obrigados a ser iluminados, em

todos os sentidos do termo.

Muitos, aliás, de vocês, aqui, eu estou seguro, vivem isso nesse momento.
Mas, ainda uma vez, cada um ao seu nível, cada um em função dos seus próprios fatores e das suas próprias

coisas a superar.

***

Questão: é a Luz ou é o mental que faz ressurgir as emoções?

O astral representa, de algum modo, também, eu diria, uma estrutura de amortização com relação à Luz e
também uma estrutura de desvio da Luz.

Isso, vocês sabem, mas, hoje, o que acontece?
Vocês estão passando, como disse Um Amigo, pelo buraco da agulha, ou seja, vocês passam do ego ao

Coração.



É uma coisa como ter aberto e ter conseguido estabelecer a Consciência na Coroa Radiante do Coração ou da
cabeça, é já muito bom.

Hoje, é a totalidade do ego que se encontra a nu, porque vocês devem se despojar de tudo o que se opõe à
passagem da personalidade ao Coração.

É exatamente o que já disse de outro modo: é a personalidade que serve a espiritualidade ou então, são
vocês que se servem do seu Coração para servir a sua personalidade?

Reflitam bem nisso, porque é a tomada de consciência essencial que está acontecendo nesse momento.

Em breve, vocês não poderão mais enganar.

Agora, obviamente, vocês não podem mais enganar os outros, porque os outros percebem isso, obviamente.

Não se pode mais fingir ter ativado a Coroa Radiante do Coração e viver realmente as Vibrações e fazer de
modo a não sentir o outro.

Aqueles que enganam, obviamente, são hoje desmascarados, desvendados, inteiramente.

Então, é a fase chave, hoje.
Vocês fazem a passagem pelo buraco da agulha, o que eu chamo de: Porta Estreita.

É a passagem do ego ao Coração, que corresponde à frase de Cristo: “ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não voltar a ser como uma criança”.

O ego é tudo, exceto uma criança ou então, é uma criança ferida e ele joga um jogo e, nesse jogo, há
emoções.

Aliás, para aqueles que estavam presentes quando dos períodos de silêncio, vocês viram que, quando vocês
não podem mais falar, quando vocês não podem mais se olhar, o que acontece?

Vocês não podem mais emitir emoções, é tão simples assim.

Quando vocês não podem mais emitir emoções, o que acontece?

Ou vocês se tornam loucos, ou passam no Coração.
Hoje, é essa passagem que vocês vivem durante este período.

É por isso que Um Amigo interveio, há poucos dias, para insistir sobre a primeira posição do ‘Yoga Celeste’ (*),
a fim de ajudá-los a realizar essa passagem, mas, essa passagem se faz na dor, é um parto.

Maria e Snow lhes falaram do parto da Terra, mas vocês dão à luz, vocês também.

Este parto necessita de deixar as emoções de lado.

As emoções, em contrapartida, vão lhes explodir na cara, porque elas devem ser colocadas na Luz, é isso que
vocês vivem.

A próxima questão, nos próximos dias, para vocês, aqui como em outros lugares, é “será que eu aceito que a
minha personalidade esteja a serviço da minha espiritualidade ou será que eu continuo a fazer o inverso?”

Ou seja, servir-me do meu carisma, da minha empatia, das minhas Vibrações, para o meu pequeno ego?

É algo de muito importante que vocês têm que viver, no nível da humanidade, nos próximos dias.

Isso corresponde também ao fato de fazer a limpeza, de manter a sua casa limpa, para acolher a Vibração do
Cristo Interior e, a Vibração do Cristo Interior apenas pode ser acolhida se vocês passarem a Porta Estreita, se
vocês deixarem a sua bagagem, se vocês deixarem as emoções, se vocês deixarem, como dizer..., se afastar

de tudo o que são os ressentimentos.

Mas eles se afastam de vocês na condição de aceitar olhá-los na face, frente a frente.

É isso que desencadeia a pureza, é isso que desencadeia a clareza, é isso que desencadeia a transparência e
é muito importante, no nível de vocês mesmos com relação a vocês mesmos e de vocês mesmos com relação

a todos os outros, porque vocês não podem pretender aceder à fusão das três Lareiras se vocês não
estiverem às claras com vocês mesmos.



Até agora, eu diria, vocês viveram, alguns desde poucos anos, outros, desde muito tempo, uma “evolução
espiritual”, uma compreensão de algumas coisas em vocês, no exterior de vocês.

Vocês leram, vocês praticaram, mas, hoje, não é mais possível enganar e será cada vez menos possível
enganar, porque aqueles que estão despertos os veem tal como vocês são.

Mesmo se vocês acreditam que colocam uma máscara, não é mais possível colocar máscara.

E essa é a primeira crucificação, o primeiro parto, a primeira passagem do ego ao Coração, inteiramente, que
dá por vezes essas dores que alguns de vocês sentem, nesta região, mas também sobre os chacras do baço

ou do fígado.

É a passagem que está se vivendo nesse momento e, para alguns, são as emoções que surgem, para outros,
são as bicicletas que giram a toda velocidade, mas, isso é lógico.

É lógico porque, na personalidade, todos os jogos que vocês colocaram estão ligados a interações que vocês
chamam de sociais, que vocês chamam de afetivas, pouco importa os nomes que vocês derem, mas que são

baseadas, unicamente, nos jogos de sedução.

Há sedução num casal, há sedução num trabalho, há sedução entre um pai e um filho, mas a sedução não é a
Verdade.

A sedução é um jogo, destinado a fazer aderir o outro à sua própria visão ou a provocá-lo, ou se quiser
provocá-lo, mas isso não é o respeito pelo outro.

Hoje, vocês descobrem, cada um à sua maneira, o que é o respeito pelo outro.

Respeitar o outro é, ao mesmo tempo, ser claro e transparente com ele, mas também, mostrar, porque quando
vocês são transparentes, vocês se tornam transparentes, mas vocês se tornam também um espelho para o

outro, no qual ele vai ver as suas próprias poeiras.

Quer dizer que vocês desempenham o papel daquele que retira o tapete e, efetivamente, isso desencadeia
momentos fortes, no nível emocional, porque a personalidade, e mesmo a mais purificada, não suporta ser

desalojada, não suporta se encontrar em suas últimas trincheiras.

Isso está ligado ao clareamento da Luz, que se aproxima de vocês, agora, a toda velocidade, como vocês vão
constatar muito em breve, através da Luz que será emitida pelo Sol.

***

Questão: como diferenciar, na relação pai-filho, o que releva do afeto e o que releva do Amor?

Então, cara amiga, todo o problema não está aí.

O verdadeiro problema é que, nesta humanidade, os acorrentaram através de relações, através do DNA,
através da hereditariedade.

Vocês foram, literalmente, colocados na prisão, colocados na prisão dentro desse corpo, mas também,
colocados na prisão através das relações porque, quem pode dizer que vive uma relação livre e

desabrochada?
Porque há sempre subentendidos em uma relação.

Além disso, nos papéis pai/filho há coisas como a responsabilidade, como o dever de educação.

Todas essas coisas absolutamente não existem nos mundos da Luz, quer dizer que o que vocês chamam de
pais, de filhos, de casais, estritamente nada quer dizer nos mundos Unificados,

É uma característica deste mundo.

Se, hoje, você tem um filho, é que é o caminho, para você e para esse filho, de estarem nesta relação.

Mas, compreendam bem que todas as relações são ligadas não à liberdade, mas, de algum modo, ao que se
chama poder, quer queiram ou não, quer seja no trabalho, quer seja em um casal, quer seja entre um

ascendente e um descendente, entre tios, irmãos, irmãs.
Tudo é um jogo de poder ligado às emoções. 



Infelizmente, é assim em toda a humanidade, porque o jogo é falseado desde a partida.
Acorrentaram-lhes através da redução do DNA e criaram-se princípios chamados de filiação.

As leis cármicas, que são também uma Criação falsificada, os acorrentam, literalmente, aos seus ascendentes
e aos seus descendentes.

É muito difícil liberar-se.
Vocês se fazem a pergunta por que.

Certamente, os seres despertados tanto na Europa, como no Oriente, como em outros países, certamente, em
todos os continentes, se possível, sempre estiveram sós, mesmo se respeitassem os seus antepassados,

mesmo se respeitassem todas as relações familiares existentes, eles, como dizer..., afastaram-se.

Eles se liberaram, eu diria: livraram-se.

Porque, o que vocês consideram, nesta Dimensão, como a Verdade absoluta, é o meu marido, é a minha
mulher, é o meu filho, compreendam bem que tudo isso não quer dizer estritamente nada.

Quando vocês passarem do outro lado, não na morte astral, nesta matriz, mas quando vão descobrirem o que
vocês são, em Verdade, mas, tudo isso lhes parecerá tão irrisório, hoje, ao que atribuíram uma importância

essencial: meu marido, minha mulher, meu filho, meu trabalho.

Quando vocês partem do outro lado, já mesmo pela morte, vocês deixam tudo isso.

Então, obviamente, os jogos da reencarnação fazem com que vocês reencontrem os mesmos algozes ou
as mesmas vítimas, de vida em vida, mas continuam sempre os mesmos.

São destas relações que é necessário se livrar e se liberar, o que não quer dizer que é necessário ir viver
totalmente só.

Atenção, eu não disse isso.

Eu disse, simplesmente, que o mais importante é estar consciente e estar também lúcido do que os mantém
em uma relação.

Então, obviamente, vocês me dirão, há leis.
Vocês são obrigados a educar um filho.

Vocês me dirão, há o Amor, certamente.
Mas mesmo o Amor mais filial e mais natural, mais autêntico, não existe nas outras Dimensões.

É isso que é necessário tentar perceber.

Por conseguinte, há, certamente, uma responsabilidade em relação aos seus filhos, como pais.
Mas não tomem esse papel seriamente.

Não sei mais qual o poeta que disse isso, os filhos não são os seus filhos e são os filhos do Céu e a Terra.

Isso é muito importante compreender.

Hoje, as relações iluminam-se e, se você estiver em uma relação que encarcera, de algum modo, é que há
necessidade de iluminar isso, mais do que nunca.

Hoje, cada um está no seu lugar e, o que vocês têm que viver, durante este período, ilustra perfeitamente o que
vocês têm que superar para aceder ao Estado de Ser.

Sobretudo agora, muito mais do que nas vidas passadas, muito mais do que a cinco anos e muito mais ainda
do que a um ano ou dois, porque é o período que requer isso.

***

Questão: quando não chegamos a nos manter na Alegria, isso significa que atingimos certos
estados emocionais ou estados mais profundos que provocam reajustes?

Então, os dois são possíveis e são efetivamente os dois que acontecem.

Há desde, eu diria, o ano passado, durante o período dos Casamentos Celestes, há desde vários anos, para
os que viveram períodos de Despertar e de transformação, uma possibilidade de viver a Alegria Interior.



Todos a viveram, por períodos, por intervalos, eu diria.
E depois, vocês se apercebem de que, no dia seguinte, são tomados pelas suas próprias emoções, pelos

seus próprios demônios, pelos seus próprios pensamentos, pelas circunstâncias, eu diria, da vida, mas isso faz
parte do ‘princípio da cenoura e da vara e do burro’.

Como vocês querem procurar um objetivo, se este objetivo se instalaria, assim, de maneira duradoura?

Recordem que os seres humanos se tornaram capazes, e milhões sobre a Terra, de experimentar o Samadhi.
Mas há uma função, mesmo assim ainda, neste jogo, que é a ilusão da matéria, a ilusão da matriz, como

dizem os orientais: a Maya.

No entanto, vocês vivem na Maya, nesta Maya vocês têm papéis, funções fisiológicas também, vocês são
obrigados a comer, a ir ao banheiro e tudo e tudo, não é?

Portanto, é a lógica da Vida nesse veículo que habitam, mas como fazê-los tomar consciência de que vocês
não são isso?

Então, obviamente, o acesso à Alegria, a percepção das Coroas Radiantes da cabeça, a percepção das
Coroas Radiantes do Coração os fazem viver estados de Consciência incomuns para, de algum modo, vocês

guardarem presente em vocês que, no momento em que acontecer certo número de coisas no nível da
Consciência, vocês se recordam desses estados Vibratórios e desses estados de Consciência, de

Consciência Unificada, de modo a poder vivê-los, pela ressonância, muito mais rapidamente.

Então, sim, obviamente, é muito difícil manter a Alegria e é muito difícil mantê-la, a partir do momento em que
vocês recaem em suas atividades ilusórias desta Dimensão: profissões, relações com o outro, relações

sociais.

Obviamente, se vocês tivessem a possibilidade de fazer como alguns místicos, de se colocarem no Samadhi,
no alto de uma árvore ou numa caverna, tudo iria bem, dado que vocês estariam sempre na Luz.

Certamente que tudo iria bem.

Mas lembrem-se de que vocês são os Semeadores de Luz, vocês devem ir ao mundo e levar esta Vibração.
Não são as palavras que é preciso levar.

O que é importante é levar o seu Estado de Ser e de transparecer esse estado.

É por isso que é preciso se tornar transparente e se tornar claro, antes de tudo, consigo mesmo, porque se
você não estiver claro consigo mesmo, você jamais será claro com o outro.

***

Não temos mais perguntas.

***

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar uma muito boa noite.

Tenham muito bons sonhos e eu os espero, em breve.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

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

(*) – ‘Reunificação dos cinco Novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100713_-_ANAEL.mp3

Pergunta: o que é a Luz e a visão de uma floresta que eu vi durante Ilahinoor?

Bem amado, como já disse a várias pessoas, aqui mesmo, há algum tempo, não é questão de interpretar cada
uma das suas visões.

O importante não é a interpretação ou a compreensão do que acontece em sua tela, no momento em que
realizam um trabalho Vibratório.

O importante, mesmo se houver símbolo, é, antes de tudo, impregnar-se da Vibração.

Dessa maneira, então, não é em meio a qualquer explicação do que é visto, percebido, que se encontra o
significado real do que é vivenciado, mas, bem mais, no seu aspecto Vibratório ou da Luz pura.

Se não, vocês se arriscam, completamente, de se encontrarem presa da ativação do seu mental, que é ele que
vai buscar sistematicamente interpretar e encontrar equivalências no que vocês percebem.

O importante é compreender que vocês têm, aí também, de se desligar do que vocês percebem, para penetrar
na Vibrância, na Luz e na Vibração, exclusivamente.

Qualquer projeção ocorrendo em meio a protocolos que denominam energéticos, quer sejam rostos que se
desfilam, quer sejam símbolos, quer sejam cores, quer sejam Luzes, finalmente, apenas se referem a um

imaginário mental, ou espiritual, mas vocês se afastam do seu objetivo.

Convém então acolher e deixar passar o que se manifesta, mas não desejar buscar uma interpretação formal,
mesmo se ela existir, porque ela os remete inexoravelmente à Dualidade da manifestação.

***

Pergunta: como sair da vontade e estar no soltar ?

Bem amada, isso faz parte de alguns ensinamentos que eu comuniquei há mais de um ano, que eu denominei,
à época, abandono à Luz.
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à época, abandono à Luz.

O abandono à Luz é o momento em que o ser abandona a sua personalidade para deixar-se esculpir, deixar-se
moldar, pela Luz.

A Vibração e a Inteligência da Luz são capazes de colocar atos e escolhas, em meio à sua vida.

Dessa maneira, então, trata-se de uma revolução fazendo-os passar de uma decisão pessoal a uma decisão da
Luz.

A diferença essencial é que, enquanto vocês estiverem no nível da decisão da personalidade, tudo será
resistência, ao passo que, enquanto vocês estiverem no abandono à Luz, em meio à Vibração, e ela decidindo

por vocês, naquele momento, as coisas se concatenam segundo a lei de ação da Graça e segundo a
simplicidade, segundo a Unidade e segundo a evidência.

Assim, há realmente um aprendizado.

Mas, lembrem-se de que a personalidade e o seu mental jamais desejam deixar o comando para a Luz.

É todo o combate que está resumido, atualmente, entre vocês e vocês mesmo, em dois escalões, em dois
níveis, personalidade ou Estado de Ser.

Convém, portanto, fazer a experiência, em meio às suas vidas, deixar agir a Luz em vocês e não decidir por
vocês mesmos.

Dessa forma, vocês se apercebem muito facilmente de que, naquele momento, as coisas se tornam evidentes,
tornam-se fáceis, tornam-se simples e se tornam fluidas.

Essa é toda a diferença em relação às decisões tomadas pela vontade, em meio à personalidade.

***

Pergunta: os Anjos Guardiões sofrem ataques da Sombra?

Bem amada, nos mundos Unificados, não existe Sombra.

A Sombra é o apêndice dos mundos dissociados.

Nos mundos Unificados, a Luz há apenas que Ser, e é somente pela propagação do Ser, seja qual for a
Consciência ali possuída, que a Luz se estabelece.

Nos mundos Unificados, não existe Sombra.

Por isso, quando o Arcanjo MIGUEL combate, como vocês o representam na sua Dimensão, isso
corresponde, simplesmente, ao direito de estabelecimento da Luz em meio ao seu mundo, mas, em outros

lugares, não existe combate, exceto nos mundos dissociados.

A Sombra não existe.

Ela faz parte da visão dual existente no seu mundo e em meio à dissociação que lhe foi imposta.

Nos mundos de Luz, não há lugar para a Sombra, há apenas Unidade.

Não esqueçam jamais que a visão que vocês têm da Sombra e da Luz, assim como a visão que vocês têm do
seu cosmos, é uma visão profundamente deformada.

***

Pergunta: o Anjo Guardião fica situado bem atrás da pessoa que ele protege?

Bem amada, absolutamente não e eu agradeço por evocar essa problemática essencial, ligada às noções
geográficas no nível das suas auras ou dos seus corpos sutis.

Convém assimilar e compreender que o Anjo Guardião intervém sempre do lado esquerdo, no nível
do Antakarana.



Ele intervém então, pela sua Presença, nessa região.

O que intervém nessa região que é simétrica, do lado direito, corresponde ao mundo da matriz denominado
desencarnados.

O que intervém por trás ou pela frente corresponde às forças opostas à Luz.

Isso não permite qualquer exceção, quer sejam, no seu idioma, canhoto ou destro.

Assim, então, o Anjo Guardião, antes de descer no canal mediano e no chakra coronal, intervém, antes de tudo,
pela sua Presença, no lado esquerdo.

Lembrem-se também, pois estamos falando de noções holográficas e geográficas, em suas estruturas, de que
o fato de perceber e de sentir a Coroa Radiante da cabeça não permite estarem seguros e certos de estarem

ligados à Luz Vibral.

De fato, as forças da Sombra existentes na sua Dimensão, particularmente no nível astral, penetram, elas
também, por esse chakra.

A única diferença situa-se no nível da Vibração do Coração.

É somente naquele nível que vocês podem fazer a distinção Vibratória entre a Sombra e a Luz, na sua
Dimensão.

Enquanto vocês não tiverem a capacidade para manifestar a Vibração do Coração em meio à Coroa Radiante
do Coração, não existe qualquer meio fiável e fiel permitindo-lhes assegurar que o que existe, é da ordem da

Sombra ou da Luz na sua Dimensão.

Bem amada, para continuar, eu penso que isso lhe diz respeito diretamente, como a um grande número de
pessoas.

É muito fácil e muito cômodo, para as forças matriciais opostas à Luz, manifestar-se a vocês, sob forma de
visões, sob forma mesmo de aparições.

Do mesmo modo, tem existido, na sua humanidade, há mais de um século, uma grande falsificação executando
uma série de forças utilizando a percepção de alguns médiuns e passando por certos médiuns,diretamente

pelo chakra da Coroa.

Assim, pelo seu chakra da Coroa, pela sua Coroa Radiante da cabeça, são dois modos de estarem ligados: à
Luz Vibral (que é branca) ou à Luz negra (que é a Luz Luciferiana).

A percepção Vibratória é exatamente a mesma.

Somente o ego vai fazer a diferença.

Se o ego estiver ausente, a Coroa Radiante do Coração é ativada.

Naquele momento, vocês não podem mais ser enganados pela Sombra, pois naquele momento, se a Sombra
se manifestar, a Vibração do Coração é interrompida, de forma instantânea.

Do mesmo modo, os fatores topográficos que eu havia lhes dado: um Anjo Guardião irá intervir sempre no
alto e à esquerda, enquanto que um Anjo da Sombra irá intervir sempre no alto e à direita, ou um

desencarnado, da mesma maneira.

A diferença essencial, independentemente mesmo da Vibração do Coração, é que, em um caso, nós, Anjos
Guardiões da Luz Vibral autêntica, nós lhes guarnecemos de Consciência e de Energia, enquanto que um Anjo

da Sombra vai lhes extorquir Energia e Consciência.

O resultado, obviamente, é o oposto.

***

Pergunta : qual a melhor forma de administrar uma relação que suga energia, é se proteger?

Bem amado, a resposta pode se dar em diferentes níveis.

Se existir, em você, uma capacidade para se ligar à Luz Vibral e, então, para vibrar em meio à Coroa Radiante



do Coração, naquele momento, essa pessoa não poderá ficar na sua frente.

Agora, o problema é muito mais delicado se se tratar de relação afetiva próxima.

Mas, aí também, isso corresponde à iluminação e à transparência que lhes são solicitados nesse momento.

Cada um, hoje, cada ser humano, encontra-se frente aos seus próprios problemas e ele deve, ele mesmo,
supera-se a fim de se liberar, se ele desejar ir para a Luz Vibral, para a transparência, para a autenticidade.

A partir do momento em que vocês considerarem as técnicas, como vocês as chamam, de proteção, isso irá
acorrentá-los e aprisioná-los, definitivamente, nos mundos da Dualidade.

Lembrem-se de que os mundos da Luz Vibral estão além do bem e do mal, além do jogo da Sombra e da Luz.

Não esqueçam que a Luz, no seu mundo, é uma Luz falsificada, que foi obscurecida pelo próprio fato da
existência das forças gravitacionais.

A Luz Unitária nada tem a ver com a Luz que vocês percebem no seu mundo.

Ela está ligada a outro estado de Consciência e a outro estado Dimensional.

Portanto, desejar aceder a esse estado, passa necessariamente pela porta do Coração, mas absolutamente
não passa mais pelo jogo da Sombra e da Luz, que os sentencia inexoravelmente a vagar em meio à

Dualidade.

***

Pergunta: como ajudar uma pessoa próxima que é confrontada com as Sombras?

Bem amado, a única maneira que vocês têm de ajudar, como lhes disse o próprio Arcanjo MIGUEL, é Ser, e
Ser recorre à Unidade.

Estar na Vibração do Coração, e nada mais.

A partir do momento em que houver vontade de ajudar, necessariamente há necessidade de voltar novamente
em meio à Dualidade, o que é então contrário, por Essência, à visão Unitária e à Vibração Unitária.

Portanto, o “querer ajudar” corresponde a um afastamento da Unidade.

Cabe a vocês, então, refletir em relação aos pedidos de ajuda existentes em meio às suas relações.

A partir do momento em que quiserem ajudar, de acordo com os princípios que justificam isso, na sua
Dualidade, denominados compaixão e se denominando, eventualmente, Serviço, isso os faz implacavelmente

recair na Dualidade e no jogo da Sombra e da Luz.

O modo de ajudar, se quiserem se situar na Unidade e na Coroa Radiante do Coração, apenas pode acontecer
a partir do momento em que, vocês mesmos, se estabilizarem nesse estado Vibratório.

A ajuda, naquele momento, está ligada à irradiação da sua Luz e não a uma vontade pessoal de ajuda, o que é
profundamente diferente.

Cabe também admitir e compreender que a partir do momento em que vocês se situarem no estado de Ser
onde a Luz os irradia e se derrama e se infunde, em vocês e ao entorno, é claro, um grande número de
relações é levado a se transformar, ou mesmo a desaparecer, mas isso, vocês ali nada podem fazer.

Exceto recair em meio à Dualidade.

***

Pergunta: a maior parte dos sons que eu percebo vem do ouvido direito. É normal?

Bem amada, os sons são ouvidos no ouvido esquerdo ou no ouvido direito ou, e no ouvido direito.

Não há relação com uma presença situada à direita.



Os sons ouvidos são, antes de tudo, os sons associados à construção do Antakarana.

Eles correspondem aos sete sons conduzindo-os ao que foi denominado, na sua Dimensão, o Nada ou ‘canto
da alma’, depois ao ‘canto do Espírito’.

Não há então qualquer ressonância nem qualquer relação com as Presenças situadas à esquerda ou à direita.

***

Pergunta: e sobre a relação de ajuda quando se é terapeuta?

Bem amado, a resposta pode ocorrer, nesse nível, em diferentes estágios ou em diferentes ‘pontos de vista’,
se você preferir.

No nível relativo, que eu denominaria o ‘ponto de vista relativo’, a partir do momento em que vocês são
terapeutas, há uma relação de dependência que se inscreve em uma relação de ajuda.

Ela é inexorável, seja o que for que você fizer, seja o que for que desejar e seja qual for a sua pureza.

Existe, naquele nível, uma troca energética às vezes consciente, às vezes inconsciente.

Mas o ato terapêutico em si mesmo situar-se-á, de todo modo, em meio à Dualidade.

Pois, nos mundos Unitários, não existe doença e não existe, portanto, relação de ajuda, no sentido em que
vocês entendem.

Agora, no ponto de vista sempre relativo, há necessidade, é claro, de agir, quando vocês tiverem certa forma
de conhecimento, para auxiliar aqueles que vêm pedir a vocês, mas vocês devem estar conscientes, no plano

absoluto, de que isso os faz recair na Dualidade, quer queiram ou não.

O único modo de agir, naquele momento, para adotar um ponto de vista Unitário, seria estar na Vibração do
Coração e propor a Luz, sem o desejar, que emana de vocês.

Isso explica como CRISTO curou e como curaram alguns grandes taumaturgos presentes na história da
humanidade, simplesmente pela sua Presença, pela sua radiação, sem qualquer conhecimento e sem qualquer

vontade.

Agora, não esqueçam que o período os leva a viver estados Unitários, cada vez mais intensos, para alguns de
vocês.

Se vocês fizerem a experiência da Vibração do Coração, vão entender instantaneamente que a partir do
momento em que trabalharem em meio a um conhecimento resultante da 3ª. Dimensão dissociada, vocês irão

extinguir, literalmente, a Vibração do Coração e isso, vocês ali nada podem fazer.

A relação de ajuda, mesmo feita com o Coração, não se faz com a Vibração do Coração, nessa Dimensão.

Ela se estabelece pelas Crenças mentais, mas ela não se estabelece na Vibração do Coração, pois, se ali tiver
Vibração do Coração, não há necessidade de nada além da Vibração do Coração para curar seja o que for, em

si como no seu exterior.

***

Pergunta: convém, após um ato terapêutico, praticar algum ato para se recentrar?

Bem amado, permita-me dizer que, naquele caso, você vai proceder ao contrário.

Você deve se recentrar, assim como você diz, alinhar-se em meio ao seu Coração, antes, e não depois.

***

Pergunta : se o fato de dar uma ajuda reconduz à Dualidade, como se recentrar depois?

Não, você deve se recentrar, antes.

Pois, se você for capaz de gerar a Vibração do Coração, naquele momento, bem amado, o que acontece?



Você permanece nessa Vibração, se a ajuda for justificada no Coração.

Agora, desejar passar da Dualidade para a Unidade, permanentemente, pode não ser um jogo Vibratório
satisfatório.

***

Pergunta : se não chegarmos a gerar essa Vibração do Coração ou se ali nos mantivermos e, depois
de uma ajuda, tivermos um problema energético, como administrar isso?

Bem amado, as perturbações energéticas ocorrendo depois de uma ajuda ou de uma terapia, seja ela qual for,
estão aí apenas para chamar sua atenção, justamente, sobre o que é para viver ou para não mais viver.

Isso pertence a uma decisão da alma, com toda consciência, para se tomar em relação aos atos que vocês
praticam na sua vida, sejam eles quais forem.

***

Pergunta : os vórtices da Terra podem viver uma queda energética?

Bem amada, devemos entender a natureza humana e, vocês têm a experiência em vários países e, parece-me,
mesmo na França em diversos locais, assim que um lugar passa a ser conhecido pelas suas capacidades e

pelas suas propriedades Vibratórias reais, autênticas, levando-os à Luz Vibral, o que acontece?

Um grande número de seres humanos ali acorre.

E entre aqueles que ali acorrem, há os que estão na Luz e há outros que estão na Sombra.

Vocês não podem evitar isso.

Dessa maneira, então, em um lugar Unitário, encontram-se seres que estão na busca, seres estabelecidos na
Unidade, mas também seres que servem à Sombra.

Mas, novamente, o que é para reconsiderar, é compreender e aceitar e, viver, que a única fonte de Luz é o seu
ser Interior, no nível do Coração.

Enquanto a sua busca se voltar para o exterior, seja qual for, vocês não estarão no seu Ser Interior.

A ignição da Vibração do Coração, o recebimento da Luz Vibral em meio ao abandono à Luz, corresponde a
isso e unicamente a isso.

Não há outro, como diria UM AMIGO, senão o Si.

Todo o resto é ilusório.

Enquanto vocês buscarem no exterior seja o que for, vocês não estão no Si.

***

Pergunta: como saber se vivemos a verdadeira Alegria?

No nível da Luz Vibral, e da Alegria da Luz Vibral, não pode existir emoção.

Se existir a mínima emoção, isso não pertence à ordem da Luz Vibral.

Eu vou dar um exemplo muito simples que vai lhe permitir, eu espero, compreender isso.

Você tem falado de Alegria.

Será que alguém que assiste a uma final de Copa do Mundo e cujo país é vencedor, sente a Alegria?

Essa alegria é de natureza emocional.

Ela nada tem a ver com a Alegria vivenciada na Coroa Radiante do Coração, que é Paz, que é Samadhi, como



Ela nada tem a ver com a Alegria vivenciada na Coroa Radiante do Coração, que é Paz, que é Samadhi, como
dizem os orientais na sua cultura e como é dito entre os intervenientes que vêm entre vocês: Sat Chit Ananda,

a Felicidade Suprema, que nada tem a ver com a exaltação astral relacionada às emoções.

O domínio da emoção é o domínio da matriz.

Ela é uma criação artificial.

A maioria dos seres humanos experimenta emoções e busca uma emoção que eles denominam alegria, mas
que não é nada mais senão prazer, quer seja sexual ou ligado à uma Vibração percebida em um espaço.

Tudo isso os leva a considerar que a emoção está voltada para o exterior, enquanto que a Alegria, no sentido
mais íntimo, está voltada para o Interior e, naquele momento, ocorre um resplandecer da Luz Vibral.

A diferença é essencial e ela se situa, exclusivamente, nesse nível.

Quando vocês manifestam um estado emocional, seja ele qual for, mesmo o mais autêntico em relação ao
que vocês vivem, a emoção provém da personalidade e, portanto, do ego.

A Alegria, no sentido mais autêntico, é proveniente do Coração e não depende do ego.

***

Pergunta: o que pensar do caminho de Compostela e da excitação que ele suscita?

Bem amada, há dois modos de percorrer um caminho para Si.

O importante, efetuando esse caminho exterior, é também compreender que é um caminho para Si, antes de
tudo, e não inverter os papéis e as funções.

Então, é claro, o fato de caminhar pode também permitir resolver emoções, resolver o mental e permitir-lhes ir
para si mesmo.

Mas, lembrem-se de que, enquanto vocês buscarem no exterior, enquanto vocês seguirem alguém, vocês não
seguem o seu caminho, mas o caminho de alguém.

A única Verdade é aquela da Coroa Radiante do Coração.

Nós lhes transmitimos isso, uns e outros (Arcanjos, Anciãos, Estrelas de MARIA), cada um ao seu modo.

Somente a Vibração é a garantia da autenticidade do seu caminho.

Não são absolutamente as suas Crenças, não são absolutamente os seus estados emocionais, não são
absolutamente as suas atitudes mentais que vão lhes permitir estar na Verdade.

A Verdade é Luz Vibral.

Ela é Vibração e Fogo no Coração.

Ela resulta no Fogo do Amor, no Fogo do Coração e na Alegria.

Novamente, essa Alegria nada tem a ver com a emoção da alegria, mas é, bem mais, um estado de
estabilidade da Luz encontrada no interior do Si e de Si.

Compreendam bem, também, que o princípio KI-RIS-TI ou CRISTO MIGUEL, encarnando-se neste momento,
na sua Unidade, no que vocês são em meio ao Estado de Ser, se isso permanecer uma Crença, isso não irá

fazê-los progredir uma polegada.

Se isso permanecer Verdade Vibratória, naquele momento vocês irão alcançar e viver a Unidade.

Não há outro caminho para aceder à sua Unidade.

Mas, se lhes for agradável esse caminho percorrendo o caminho de Santiago de Compostela, então, façam-no.

Se lhes for agradável viver isso fazendo amor, então, façam-no.

Se lhes for agradável viver esse estado olhando para o Sol, então, façam-no.



***

Pergunta: a extinção de todas as Crenças desencadeia o ‘switch’ da Consciência?

Bem amado, eu vou responder que isso contribui.

Enquanto permanecer, em vocês, a mínima Crença exterior, não pode haver basculamento em meio à Unidade.

O mundo da Unidade não é um mundo de Crenças.

É um mundo de Vibrações e de experiências.

Vocês estão em um mundo de Crenças e, portanto, as Crenças participam na manutenção da ilusão, sem
qualquer exceção.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article4ccf.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-13_juillet_2010-article4ccf.pdf
13 de Julho de 2010

(Publicado em 30 de Julho de 2010)

***

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

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos do Um, queiram receber o meu Amor, a minha Vibração.

Eu venho a vocês para acolher os seus questionamentos e ver se, da minha visão Arcangélica, eu posso ali
levar um esclarecimento.

***

Questão: quando a Sombra age, ela age com a autorização da Luz?

É uma ilusão crer que a Sombra age porque a Luz o permite.

Em nome de que a Luz Unitária, na Vibração, bem além da sua Dimensão, permitiria qualquer atuação da
Sombra?

A experiência da dualidade, bem amado, é algo que vocês vivem, para alguns de vocês, desde muito tempo.

A experiência da dualidade é uma experiência que jamais os fará sair da dualidade, jamais, se a Luz não viesse
se instalar nesta Dimensão.

Agora, bem amado, é preciso compreender que o que você chama de luz, nesse Mundo, não é a Luz.

Trata-se de uma visão da mente.

A Luz não está presente nesse Mundo.

Ela se encarnou, há dois mil anos, ela fecundou a Terra prevendo esse momento.

Há mais de 300.000 anos que a Luz tenta se reinstalar nesse Mundo de carbono que foi, literalmente, na sua
linguagem, ‘furtado da sua Criadora’.

Assim, portanto, querer aderir ao fato de que a Sombra só pode existir porque a Luz o permite é uma visão
bem sedutora, mas que não corresponde absolutamente à Verdade.

Trata-se de uma Verdade relativa, em meio à sua evolução autoproclamada, nesse Mundo.

Eu os lembro de que a evolução é, a propósito, para fazê-los aderir à matriz, fazendo-os crer que vocês
‘evoluem’ nesta matriz até se liberarem.

Assim como as leis da reencarnação não foram criadas pela Fonte, nem por Maria, mas, sim, pelos
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falsificadores e unicamente por eles.

Na Verdade absoluta da Luz Unitária não existe karma.

Isso é uma crença, à qual vocês aderiram, como tantos outros.

O que lhes é solicitado hoje, bem amados, é para não mais crer em nada, exceto no que vocês experimentam
na Consciência Vibral, no Estado de Ser.

Esse é o único modo de sair da Ilusão.

Enquanto vocês derem peso à matriz, existe uma gravidade, em suas estruturas, que os impede de alcançar
as esferas do Estado de Ser.

O karma faz parte desses elementos de peso, falsificado e introduzido, de maneira artificial, nesse Mundo,
pelos Arcontes.

Eu os lembro de que os Arcontes são incapazes de criar o que quer que seja, ao contrário, eles desviam uma
Criação, seja qual for.

***

Questão: quais são os modos de funcionamento das Dimensões Unificadas?

Bem amado, o modelo de funcionamento não pode ser descrito em palavras, porque vocês não estarão mais
no domínio das palavras.

Nos Mundos Unitários, a ação/reação é substituída pela ação da Graça.

A densidade é substituída pela leveza.

Nesses Mundos, tudo é transparente e luminoso.

Não existe forma fixa, tudo é móvel, tudo são ondas, tudo é Vibração.

A atribuição de uma forma fixa, como vocês a vivem nesse corpo, é uma ‘paródia’ da Criação.

Nos Mundos Unificados, não há fixação em uma forma, mas liberdade de forma, liberdade de cores, liberdade
de Vibrações e liberdade de acessos Dimensionais.

Isso é dificilmente concebível pela sua mente, pelo seu mental.

Isso apenas pode ser vivido.

Os estados que lhes são descritos por Um Amigo, relativos ao estado de Samadhi, são uma abordagem mais
fiável do que é a Verdade Absoluta, do que é Alegria eterna.

***

Questão: há sempre a presença da Consciência?

Bem amado, há apenas isso.

***

Questão: com qual objetivo foram criados os Arcontes?

Não estou seguro de apreender o alcance desta questão.

Os Arcontes se intitularam assim.



Eles se substituíram à Fonte, eles se autodenominaram: Deus, Diabo, Criador.

Eles furtaram uma Criação.

Eram entidades extremamente, no início, luminosas, que «caíram » ou que quiseram, em todo caso,
experimentar certa forma de compressão e de densidade e de limitação de forma e de expansão.

Eles não foram criados, se não, isso volta a me perguntar como vocês foram criados e como eu mesmo,
Arcanjo, fui criado.

***

Questão: antes de falsificar esta matriz, os Arcontes tinham um papel «construtivo»?

Eles eram os pilares da Criação, mas não eram Criadores.

***

Questão: por que 2.000 anos entre a vinda do Cristo e o que se vive hoje?

Bem amado, 2.000 anos não é nada em relação a 50.000 anos.

50.000 anos não é nada em relação a 320.000 anos, em um tempo linear.

Bem amado, houve uma semeadura da Luz há mais de 50.000 anos.

Certo número de Entidades de Consciência, muito elevadas, manteve uma ligação, ainda que ínfima, com a Luz
Vibral e a Fonte.

Isso permitiu manter esse sistema conectado com Luz, mesmo se a Luz ali não estivesse presente.

Cristo veio simplesmente ‘ancorar a Luz na Terra’, de maneira a desvendar o que se revela hoje.

Nós somos, nós também, dependentes dos ciclos, mesmo se, para nós, os ciclos não tenham a mesma
duração que para vocês.

Isso não permanece menos do que ficam os ciclos que passam, de maneira cíclica, por pontos Vibratórios
importantes.

Nós fomos, não forçados, mas digamos, submetidos, de maneira específica, a certo número de ciclos e de
respirações nos Mundos Livres, para poder realizar a promessa de Cristo.

***

Questão: esse Mundo, criado por Maria, foi muito rapidamente falsificado pelos Arcontes?

Bem amado, tudo é relativo.

Ele funcionou, entretanto, mais de 20 milhões de anos, normalmente.

E a consciência se limita, sobre esta Terra, há 300.000 anos.

Entre 300.000 e 1 milhão de anos estavam presentes, sobre esta Terra, numerosas Consciências Livres,
formas humanas criadas por Maria, golfinhos que eram também povos vindos de Sirius, livres.

Havia os Gigantes ou Nefilins, que foram alardeados como diabos, certamente pelos Arcontes.

Havia grandes Entidades presentes nesta estrutura de carbono, mas que não estavam prisioneiras de uma
forma, que iam e vinham nesta forma como nos Mundos que não eram de carbono.



Vocês não ignoram que a Vida está presente, sobre este Planeta, desde muito tempo.

Assim, portanto, em uma escala que se calcula, em termos lineares, em milhões de anos, o que representam
300.000 anos, a não ser para vocês, quando vocês se aperceberem, não do tempo perdido, mas

simplesmente do tempo que vocês permaneceram prisioneiros, imóveis, dentro de algo congelado, fixo?

***

Questão: somente o princípio de liberdade da Fonte permitiu esta manipulação dos Arcontes?

Entre outros.

As coisas seriam, na sua linguagem, mais complexas para explicar e elas não podem sê-lo.

Simplesmente, alguns de seus mitos fundadores evocam, certamente, a queda de certo número de Anjos, que
é completamente real.

***

Questão: o que é a Ação da Graça?

A Ação da Graça é exatamente, Bem amada, o oposto da ação/reação.

Na matriz, a ação/reação, na sua forma de expressão mais simples, é o que explica que, pela densidade, um
corpo de uma densidade cai sendo atraído para o centro da Terra.

Isso se denomina ação/reação.

Nos Mundos Unificados, o pensamento, ou a Consciência segue o desejo desta Consciência.

A palavra desejo não é completamente adequada: basta-lhes pensar em tal sistema solar, em tal pessoa, para
ali estar, qualquer que seja a Dimensão, qualquer que seja o lugar do Universo onde se situa o que vocês

pensaram.

Aqui, mesmo nesta matriz, vocês são prisioneiros desta Terra, mas também prisioneiros desse corpo.

Vocês não podem ir para onde quiserem, me parece.
Assim, portanto, a ação da Graça é a ação liberada de qualquer tensão de densidade e de qualquer

fechamento dentro de uma forma, ou de uma Vibração, se preferirem.

Encontrar a ação da Graça, na sua Humanidade, atualmente, corresponde a viver na Alegria interior, na
Fluidez da Unidade e no Abandono à Luz, permitindo preparar a sua Consciência.

Esse corpo não tem qualquer espécie de importância, exceto pelo material genético que ele representa, que
alguns irão levá-lo.

Mas, para as Consciências livres, esse corpo não tem qualquer interesse, estritamente nenhum.

É o que diz a borboleta quando ela vê a lagarta.

Assim como a lagarta ignora a borboleta enquanto é lagarta, a borboleta, uma vez que se torne borboleta,
compreenderá o que era a lagarta, mas não antes.

***

Questão: o que nos parece o mistério da Fonte, resta um, depois da 3ª dimensão?

Bem amado, certamente não, uma vez que, a partir do momento em que houver destruição da forma limitada, a
partir do momento em que houver desaparecimento da densidade, a Consciência é totalmente livre e está



conectada, permanentemente, com a Fonte.

Assim, alguns dos seus Seres ditos ‘realizados’, puderam ser assimilados à Fonte.

Vocês se tornam a Fonte, assim como foi dito por alguns dos seus Seres que viveram esses estados de
Consciência próximos do Ilimitado.

Vocês se tornam a Fonte, o grão de areia e o Universo inteiro.

Não há mais identificação em uma forma, em uma densidade, ou mesmo em um funcionamento e, entretanto,
há persistência da Consciência.

***

Questão: um ser que viveu um Samadhi disse: «ah isso mesmo». Por que esta reação?

Bem amado, aí se situa a grande Liberdade do Espírito humano.

Assim, mesmo Sri Aurobindo, em sua vida, exclamou que não queria viver o Samadhi e que ele voltaria para
ajudar a Humanidade para sair da armadilha da matriz.

Ele ajuda, à sua maneira, sem ter necessidade de retomar um corpo, hoje.

Assim, o que exclamou neste neófito não era certamente o Estado de Ser, mas a personalidade.

Isso corresponde à sedução e à armadilha da matriz.

Um Arcanjo mesmo, que se aproximasse muito perto da matriz, seria preso, por sua vez, dentro da matriz e
tomaria corpo e não poderia escapar.

O sacrifício dos Elohim, há 50.000 anos, como há 320.000 anos, foi exatamente da mesma natureza.

É um eufemismo dizer que o sacrifício era meio consentido, mas há um sentido de Amor e de Serviço, de
outro modo mais importante, no nível das formas de Consciências Livres, que não suportam ver Consciências

fechadas, mas respeitam a sua escolha e a sua liberdade de decidirem permanecer fechadas.

Compreenda bem, Bem amado, que a simples questão que você colocou transcreve o seu questionamento
com relação ao que é a Fonte.

Assim, portanto, pode-se afirmar, através desta questão, que você não contatou ainda a Fonte.

Mas eu o lembro de que a Fonte toma corpo de carne e dá forma a corpo de carne regularmente, desde o
início da falsificação.

O único limite: a Fonte chega a criar e a densificar uma forma, espontaneamente, sem passar pelas vias da
encarnação, mas esse corpo não pode subsistir, nesta matriz, por mais de 14 anos.

Além disso, a Consciência seria presa, ela também, o que é impensável para a própria Fonte.

Assim, quando a Fonte lhes diz que ela está no grão de areia, como no conjunto da Criação e de Dimensões,
essa é a estrita Verdade.

Você não pode compreendê-lo, é impossível.

É o mental que quer compreender, isso apenas se pode viver no plano Vibratório.

Jamais o mental poderá compreender a Fonte, ele pode apenas negá-la.

***

Questão: a experiência de 3ª Dimensão dissociada parou definitivamente?

Este é um Decreto da Fonte e da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.



E é irrevogável.

***

Questão: o que vai advir dos seres humanos que não chegarem a viver o Fogo do Coração?

Eles são muito numerosos e vão para onde os levar a Vibração que vão possuir.

Alguns recomeçarão um ciclo no que eu chamaria de uma 3ª Dimensão Unificada.

A única diferença é que eles terão a Consciência do que são, mas não poderão se juntar ao que eles
são enquanto não tiverem purificado o que é para purificar, correspondente aos apegos, às feridas e tudo o

que não foi superado pela Vibração do Fogo.

Agora, no que se refere ao que é chamado de portais orgânicos, ou sem alma, ou sem Espírito, eles serão
simplesmente destruídos, porque eles não são viventes.

No que se refere, agora, a algumas forças, e elas são muito pouco numerosas, que dirigiram a Humanidade
para este estado de escravidão (seja os Arcontes ou aqueles que vocês denominam os Répteis), eles serão

colocados, por sua vez, na prisão, mas terão a chance de ver a Luz do Sol através das grades, o que é
ainda mais intolerável do que não saber que se está na prisão.

Mas a redenção está no final do caminho, isso não é uma punição, isso corresponde, palavra por palavra, ao
que disse o Cristo: “que lhe seja feito segundo a sua Fé”.

Haverá, portanto, estruturas Vibratórias que não serão Planetas, mas que permitirão viver o que é para viver em
função das suas próprias Vibrações.

***

Questão: a próxima 3ª Dimensão Unificada funcionará por ciclos de 52.000 anos ou com depurações
progressivas em função das evoluções?

Bem, tudo depende do sistema solar correspondente, eis que esta Terra não existirá mais na 3ª Dimensão.
A Terra decidiu mudar de pele.

Ela também, lagarta, ela se torna borboleta e, portanto, ela se agita, ela abala seus elementos para aceder à
sua nova Dimensão, como vocês.

Agora, o que é chamado de 3ª Dimensão Unificada se refere a Mundos como, por exemplo, o sistema ou
alguns sistemas de Vega de Lyra e algumas estrelas de Vega de Lyra, que funcionam na 3ª Dimensão

Unificada, o que existe também junto aos Arcturianos, junto a alguns Pleiadianos, etc..

Eles são muito numerosos a viver estruturas de carbono, mas não dissociados.

***

Questão: os ciclos correspondentes serão aqueles do Planeta de apoio?

Serão aqueles em função do que foi chamado de filiações espirituais.

Se você for um Espírito que teve um componente muito ligado à Constelação da Águia ou a um de seus Sóis,
e você não aceita os Mundos Unificados, pela sua Vibração, você irá para os Mundos de 3D Unificados, que

existem nesses sistemas solares.

***

Questão: as Linhagens correspondem a sistemas planetários específicos?



Sim, inteiramente.

***

Questão: os Arcanjos intervêm em todos os sistemas?

Em todos os Mundos criados pelos Elohim criadores, ou pelos Elohim que são as Criadoras.

Como sabem, existe uma ronda Arcangélica.

Esta ronda Arcangélica, que está reunida em Conclave, atualmente, nesse sistema solar (exceto para o Arcanjo
Lúcifer), os mesmos Arcanjos que participaram da criação desse Mundo Livre, na estrutura de carbono, há 20

milhões de anos.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes apresento todas as minhas saudações, todo o meu Amor.

Então, eu os escuto.

***

Questão: por que 3 Estrelas estão encarnadas? Quais são suas ligações com as outras 9?

Porque há um retransmissor de ancoragem da Luz, em meio a esta Humanidade, através dessas 3 Entidades.
Do mesmo modo que no nível dos diferentes círculos que existem.

Por exemplo, alguns dos ‘Croûtons’ (apelido dado por O.M. AÏVANHOV aos 24 Anciões) pertencem ao que é
chamado de Linhagem das Águias.

Nesta Linhagem das Águias, cujo maior representante é SRI AUROBINDO, há confrades de SRI
AUROBINDO, que estão encarnados.

Do mesmo modo que no nível dos ‘Croûtons’, nós tentamos estar, como dizer..., sempre estar em relação e
em filiação com Consciências encarnadas, de modo a ter retransmissores sobre a Terra.

Isso é muito importante.
Aí está, agora, no nível das 3 Estrelas de Maria, como talvez vocês constataram, ainda não lhes demos a

localização, nem as funções precisas desses 3 pontos de Consciência, que faltam no nível da cabeça.
Bem, está expresso, não por acaso, porque vocês apenas irão tê-las a partir do momento em que as últimas

Chaves da Luz Vibral lhes forem reveladas.

***

Questão: quais serão os efeitos do afluxo da Luz sobre a consciência coletiva?

Bem, é muito simples, vocês já observam isso.
É o terror, assim como eu o denominei.

São as resistências à Luz, que irão desencadear as ações/reações mais terríveis.
Seja por violência gratuita, seja também pelo que vão se servir, como sempre, os maus rapazes: aproveitar de

um afluxo da Luz para desencadear uma oposição à Luz.
Então, a oposição à Unidade é a reativação da dualidade, ou seja, forças de oposição, de confrontação.
Assim que há uma Luz que aflui na consciência coletiva, se esta consciência coletiva estiver ainda muito

ocupada em jogar na matriz, ou seja, no metrô/trabalho/dormir, é evidente que, naquele momento, as forças de
resistência vão se levantar e provocar uma série de coisas desagradáveis.
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Agora, a observação que vocês têm no nível da Terra, ou seja, no nível dos vulcões, no nível dos oceanos, no
nível dos sismos, no nível dos ventos (dos quais falei desde longo tempo), são apenas reajustes e os sinais,

como disseram MARIA e SNOW, do parto da Terra.
Isso, ao contrário, está ligado ao despertar da Luz da Terra, já que o Fogo, como sabem, o Fogo do Éter e o

Fogo do Céu, tocaram a Terra, há quase dois meses.
Agora, não esqueçam, tampouco, que todos esses eventos acontecem também no interior de vocês e que,

vocês também, vocês devem fazer as pazes com vocês mesmos.
Lembrem-se do que eu disse, sem gracejar, há quase 10 dias, com relação às duas emoções possíveis: ou

a Alegria, que conduz à Alegria sem emoção, ou o terror.
Cabe a vocês escolher o que querem viver.

***

Questão: quais serão os efeitos do afluxo de Luz no nível individual?

Mas é a mesma coisa.

Depende do que estiver aberto em vocês.
Se vocês funcionarem unicamente no plexo solar, como três quartos da Humanidade (e eu ainda sou gentil),
isso vai reativar o emocional, portanto, os jogos do ego, os jogos de poder, a tristeza, as emoções baixas, as

Vibrações baixas e tudo o que está ligado ao terror, aos medos, às feridas.
Eu empreguei a metáfora do tapete e da poeira que se escondia.

É completamente a realidade, a Luz revela e desvenda.
Agora, se sua consciência estiver no nível do ego, centrada no plexo solar, isso pode fazer muito mal,

sobretudo se você estiver em um procedimento espiritual.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que, se você estiver em um procedimento espiritual, todos aqueles que, aqui como em outros
lugares, tiverem aberto o que é chamado de Coroa Radiante da Cabeça, esta energia não deve permanecer lá

em cima.
Ela deve descer e subir.

É o que vocês vivem aqui, através dos Novos Corpos (1).
Mas, no sentido da subida, há Seres que a bloqueiam, que a fixam no nível do plexo solar.

Então, o que vai acontecer?
O afluxo de Luz, que desce sempre pelo alto do corpo e também alimentado pelo Fogo da Terra no nível da
ressonância do cristal do núcleo cristalino da Terra, vai dar energias que vão subir  no interior de vocês, mas

que, também, vão descer.
Essas duas energias devem, geralmente, para estar na Unidade, se encontrar, casar-se, desposar-se, de

algum modo, no nível do chacra do Coração e das novas Lâmpadas (Novos Corpos).
Mas, se vocês não fizerem a passagem do ego ao Coração, que deve ser feita nesse momento, o acúmulo

de energias vai ocorrer no nível do plexo solar.
Portanto, eu os deixo adivinhar as consequências no nível do ego.

É muito simples: é uma história de tubagem.
Se as energias não puderem irradiar a partir do Coração, elas irão irradiar a partir do ego ou do poder, ou

seja, através das emoções de natureza pesada, densa e de baixas Vibrações.

***

Questão: como sentir se essa passagem do ego ao Coração vai bem?

É muito simples.
Há percepção da Coroa do Coração, há o Fogo do Coração, há a Vibração ou a pressão do Coração, ou nada

há no nível do peito, tão simples assim.
Do outro lado, a passagem da ‘porta estreita’ (8º Corpo).

Portanto, se isso não passar aqui, o que acontece?
Bem, o estômago vai queimar.

Vocês terão dor no plexo solar, vocês terão emoções negativas, tristeza, lágrimas.
Vocês terão raiva.

Ao passo que se isso passar, naquele momento, vocês irão provar da Alegria, da tranquilidade, da serenidade,
da plenitude.

E isso acontece nesse momento.
Então, as pessoas vão se encontrar em confrontações importantes, com elas mesmas, com seu ambiente, nos

casais, nas famílias, no trabalho.
Pessoas que não vão conseguir lidar com isso, o que explica o recrudescimento de suicídios, por exemplo.
Mas isso chega ao apogeu, eu diria, no momento em que a Cruz se realizar no seu Céu, ou seja, em 07 de

agosto.
Vocês tiveram as primícias, e vocês estão tendo esta semana as primícias, até o dia da Unificação da

Consciência, em 17 de julho.



Depois, entre 17 de julho e 07 de agosto, tudo é possível, para vocês, a título individual.
Como eu diria, é o momento de se apressar para ir na Vibração do Coração.

***

Questão: qual diferença você faz entre levar a Atenção e levar a Consciência?

Essa é uma questão muito boa.
Levar a atenção é dirigir sua atenção para algo.

Levar a Consciência é acompanhado da Vibração.
Eu me explico.

Imagine que você leva sua atenção sobre o Coração.
Será que a Vibração se ativa?

Se a Vibração se ativar significa que vocês tiveram êxito em levar a Consciência.
A atenção é uma atenção.

No nível, por exemplo, da Coroa Radiante da Cabeça, vocês sabem que há um determinado ponto que a maior
parte de vocês percebe.

Vocês podem levar sua atenção sobre um ponto, se esse ponto se puser a Vibrar mais, isso quer dizer que a
Consciência seguiu a atenção, esse é o objetivo.

Mas a Consciência não segue sempre a atenção, mas é uma primeira etapa.
O exemplo que se poderia tomar é: eu coloco minha atenção sobre o meu indicador, ele não se move.

Eu coloco minha Consciência e decido fazê-lo mover, ele se move.
É semelhante para as Vibrações.

É toda a diferença que se trouxe desde os Casamentos Celestes, e bem antes mesmo, sobre a diferença, por
exemplo, quando vocês falam de amor.

Falar de amor é muito bonito, no nível da Humanidade, mas falar de Amor não é viver o Amor.
Viver o Amor é Vibrar no Coração.

Se não for vibrado no Amor, é o Amor intelectual ou Amor afetivo, portanto, não é o Amor.
É uma transposição do Amor segundo a sua personalidade.

Os maus rapazes brincaram muito no Amor, sobre esta Terra.
Eles brincaram com o Amor e, portanto, eles brincaram com vocês, nisso.

***

Questão: se não sentimos a Vibração do Coração, uma primeira etapa seria justamente o princípio
da Atenção sobre o Coração?

Mas obviamente.
Você sente agradável levar sua Atenção sobre o Coração, não é por isso que Vibra o Coração.

O que isso quer dizer?
Será que os circuitos estão bloqueados?

Não, isso quer dizer simplesmente que a sua Consciência funciona no nível do ego.
É tão simples assim.

Quando se diz ‘estar no Coração’, vocês podem compreender, intelectualmente, como alguém que vai prestar
serviço, alguém que vai amar, no sentido afetivo, alguém que vai estar no Amor e que será gentil, que vai

manifestar empatia, eventualmente carisma.
Mas, será que isso vibra no Coração?

O Amor é Vibrar no Coração, antes de tudo.
Não é uma definição intelectual, é uma Vibração bem real.

***

Questão: podemos ter um Coração puro, enquanto não sentindo a Vibração do Coração?

Infelizmente sim.

Um Coração puro é alguém que está na simplicidade.
É alguém que tem, como se diz, um Coração de criança, mas a própria matriz tudo faz para sufocar, sobre

esses seres, a Vibração do Coração.
Ter bom Coração, ter o Coração puro, irá conduzi-los, obviamente, a um nível Vibratório diferente dos maus

rapazes, mas isso não basta.
É por isso que insistimos nos aspectos Vibratórios.

Lembrem-se de que sempre foi dito que é a sua Vibração global que irá levá-los para onde devem ir.
E há Seres que têm um Coração muito puro, mas cujo Espírito está demasiadamente distante da pureza da

personalidade.
Pode-se falar da pureza da personalidade e ter bom coração, onde ter o coração puro, no sentido em que

vocês entendem isso, não prejudica a abertura dos chacras.



A abertura dos chacras (mesmo se não souberem como isso se chama, vocês podem chamá-la de Coroa
Radiante ou de outro nome), se vocês não perceberem a Vibração no nível do Centro, o que isso quer dizer?

Não esqueçam que a Consciência do Ser humano está centrada no plexo solar, na zona emocional.
É o nível normal de funcionamento, mas vocês não sentem o chacra girar, já que vocês estão habituados.

A Vibração do Coração é uma Vibração nova.
O Fogo do Coração é algo jamais vivido na Humanidade.

Portanto, obviamente, se o Fogo chegar, não é questão de dizer que não se sente nada.
Ele é, obviamente, percebido.

Do mesmo modo que os Novos Corpos, as novas Lâmpadas desencadeiam Vibrações, vocês não podem
pretender ter o 12º Corpo desperto sem sentir as Vibrações que são ligadas ao 12º Corpo.

O Ser humano tem tendência a esquecer um pouco desta noção, porque a Vibração não é a Vibração etérea.
Se vocês perceberem uma Vibração, o que é que percebe a Vibração, mesmo se a perceberem com as suas

mãos, mesmo se a perceberem diretamente em vocês?
Obviamente, é no cérebro que isso acontece, uma vez que o despertar da Kundalini é um processo que

corresponde realmente a algo, no nível do holograma que é o corpo.
Mas a repetição do holograma está onde?

No cérebro.
Portanto, é um processo neurológico.

A Vibração do Coração é também um processo neurológico.
Portanto, vocês não podem fingir um processo se não o perceberem.

Vocês não podem dizer que vocês têm um chacra aberto, se não sentirem esse chacra.
Eu falo dos chacras que estão situados acima do plexo solar.

É um pouco lógico, não?

***

Questão: por que, levando a minha consciência sobre o 8º Corpo, espontaneamente o 11º e o 12º se
ativam?

É muito boa pergunta.
Porque, hoje, as energias (já há vários meses) são excessivamente fortes no 11º Corpo e no 12º Corpo.

O que isso significa?
O 12º Corpo está ligado à ‘androginia primordial’, é a reunificação dos Planos.

Como MIGUEL disse, há 3 meses, no mês de abril, o Fogo do Éter tocou a Terra (2).
E, agora, o Fogo tocou a Terra e não mais o Éter, desde o mês de maio (3).

Portanto, dada a conjunção da Luz Vibral com a Terra, isso corresponde à ativação do 12º Corpo para
aqueles que têm a ativação da Coroa Radiante da Cabeça.

E mesmo se vocês fizerem um trabalho Vibratório, mesmo só pela minha Presença entre vocês, vocês vão
sentir o 12º Corpo.

O 11º Corpo está ligado ao Arcanjo URIEL e à Reversão, que corresponde à Presença, antecipada, do
Arcanjo URIEL na sua missão de Reversão.

É perfeitamente lógico.
Mas eu afirmo, ainda uma vez, que sejam quais forem as Vibrações que vocês tiverem no 12º ou no 11º, é

preciso, a todo custo (a todo custo é uma palavra muito boa), mas digamos que seja a Vibração do Coração
que domina, mas é já muito bom ter ativado a Coroa Radiante da Cabeça.
É já muito bom sentir as Vibrações nos corpos espirituais dos 11º e 12º.

Mas, o mais importante, é o Coração, em relação ao 9º Corpo, porque é, de algum modo, o seu passaporte
Vibratório.

Não esqueçam que a Luz que está vindo é Vibração ou Radiação, se preferirem.
Quando uma Radiação chega, vocês a sentem, quer queiram ou não, porque as partículas que vão penetrar no

sistema solar são bem concretas, mesmo não pertencendo à sua Dimensão.
Portanto, elas têm um impacto sobre o conjunto da sua fisiologia e sobre a sua Consciência, ao mesmo

tempo.
Mas a preparação que lhes deu UM AMIGO é certamente um dos modos mais simples de fazer levar a

Consciência, a Atenção e a Vibração ao Coração (4).
Percebam também que na passagem da Vibração, no nível do Coração (sejam quais forem as percepções que
tiverem na Coroa Radiante, mesmo se alguns de vocês começarem a Vibrar nos 12 pontos), há um processo

que foi chamado de Fusão, oalinhamento e depois a Fusão das 3 Lareiras.
Mas, sobretudo, sempre foi dito que o mais importante, em último caso, era ter o Coração aberto, porque é

nesse nível que acontece o processo de reconexão com CRISTO.
Eu os lembro também de que o Arcanjo MIGUEL disse que CRISTO, KI-RIS-TI, o Mestre da Luz, iria se revelar

em 17 de julho.
Não procurem CRISTO em um corpo encarnado, não se disse isso, mas foi dito que a Presença Crística iria

se revelar naquele momento.

***



Questão: os «Diksha» podem ser uma ajuda para atingir a Vibração do Coração?

Não, cara amiga.
O Diksha é uma preparação que abre ao Supramental, portanto, ele abre a cabeça, mas não é porque a

cabeça está aberta que o Coração está aberto.
A prova é que há muitos de vocês sentindo a cabeça, mas não o Coração.

No Coração, apenas vocês podem ali ir, sempre foi dito isso.
A última Etapa, apenas vocês que podem cruzá-la, sejam quais forem as Luzes e sejam quais forem as

Vibrações que vocês atingirem, sejam quais forem os protocolos, sejam quais forem os cristais, sejam quais
forem as meditações que fizermos com vocês, que faz, em especial, UM AMIGO.

Vocês devem se aproximar da Porta do Coração, mas a Porta do Coração, apenas vocês podem cruzar e
ninguém mais.

Aí somos formais sobre isso.
Essa passagem é o ‘Abandono à Luz’, é a renúncia à personalidade, é a dissolução da personalidade, o que

não quer dizer o seu desaparecimento.
Isso significa que, em determinado momento, a personalidade deve se apagar.

Enquanto ela não se apagar, você não irá cruzar a Porta.
É impossível.

Seja o que for que vocês fizerem.

***

Questão: frente ao Sol, eu sinto por vezes como uma dilatação no Coração. O que é isso?

É uma das etapas prévias.
A primeira etapa é, frequentemente, uma sensação de compressão no peito, surgindo como uma barra

transversal, ligada à ativação, nas primeiras fases, do 9º Corpo.
Depois, é substituída por uma sensação de formigamentos e de Vibrações.

A um dado momento, a respiração e os batimentos cardíacos se invertem, ou seja, a respiração ocorre pelo
Coração.

É muito difícil explicar com palavras.
É naquele momento que nasce a Vibração do Coração e o Fogo do Coração.

Mas, agora, sentir a impressão de ser inflado no nível do peito, seja na abertura, seja na compressão, já é uma
primeira etapa.

Depois, vocês receberam, efetivamente, uma série de ajudas que foram dadas pelos cristais, que lhes serão
dadas, ainda, pelas técnicas respiratórias, por diferentes gestos para ativar.

Mas, em última análise, aí também, é uma decisão do ego que capitula.
Compreendam bem que não é um combate que vocês realizam, mas é uma capitulação do ego para passar

no Coração.
É, simbolicamente, uma renúncia.

Vocês aceitam não ser mais nada, para se tornar o Todo.
Enquanto vocês não realizarem essa passagem, vocês não irão passar pela ‘porta estreita’.

Mas vocês estão quase ali.

***

Questão: quando a personalidade é transcendida, ela está a serviço do Todo?

Não, ela está a serviço do Estado de Ser.
Geralmente, a sua personalidade está ao seu serviço, certamente.

Quando a Porta do Coração for cruzada, e o Fogo do Coração se ativar, vocês penetram em ‘esferas de
Consciência’ literalmente desconhecidas de vocês.

Será, no entanto, que vocês desapareceram como forma?
Não por enquanto, vocês continuam aí.

Mas a sua vida se torna diferente, porque ela se desenrola sob a sincronia, sob a fluidez, sob a simplicidade,
sob a humildade.

Mas a personalidade capitulou.
Ainda uma vez, são palavras.

Mas, aqueles que fizeram a passagem, entre vocês, compreendem muito bem o que eu digo.
Por outro lado, aqueles que estão no ego, não podem compreender.

É lógico, o ego faz de tudo para não compreender o que isso quer dizer, pois ele sabe muito bem o que isso
quer dizer.

Vejam o paradoxo.
Porque o ego está aterrorizado pelo Coração, literalmente aterrorizado.

Pois ele deve, sim, se dar conta de que, abrir o Coração, é a capitulação do ego.



***

Questão: quando um pensamento se apresenta, formular: «Pai, que a sua Vontade seja feita» pode
permitir transcender o ego?

É uma abordagem mental.
Há quantos Seres humanos que disseram sobre a Terra: «Pai, que a sua Vontade se faça» e que fizeram

apenas a própria vontade?

O abandono à Luz é fazer a Vontade do Pai.
Mas eu os lembro de que CRISTO na Cruz disse: «meu Pai, por que me abandonaste?».

A Verdade está aí: é a crucificação, é o momento em que você entrega, realmente e em Verdade, o seu
Espírito ao Pai.

Mas vocês podem repetir, repetir sem parar, durante milhões de anos: «Pai, que a tua Vontade se faça», e isso
não será feito, entretanto, pois se saberia, não é?

Ou isso se veria, em todo caso.
Desconfiem das crenças.

Eu creio que muitos Seres insistiram nisso.

“Não faça das minhas palavras uma religião”, disse CRISTO.
Coisa que se apressaram a fazer os humanos, como sempre.
Ao invés de viverem CRISTO, eles criaram algo para adorar.

Eu insisto: não há qualquer frase.
Vocês podem repetir os mantras de Babaji («Om Namashivaya»), durante milhares de anos, vocês podem

rezar durante horas e horas, vocês não vão, entretanto, abrir o Coração.
O Coração se abre apenas pelo Abandono à Luz.
ANAEL os manteve muito, muito longamente nisso.

Não é por acaso se lhes falaram, há mais de um ano, para se prepararem para o que vem.

A Luz que vem é uma Vibração extremamente rápida.
Se vocês quiserem metabolizá-la, incorporá-la, vocês não podem resistir a ela.

Vocês podem apenas se abrir a ela, sem isso, ela irá destruí-los.
Quando eu digo irá destruí-los, ela vai destruir as suas ilusões.

Mas, destruir as ilusões, isso dói.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, não esqueçam: as palavras que eu lhes disse essa noite, com mais seriedade do que de
hábito, são essenciais.

Vocês não podem abrir o seu Coração enquanto vocês não tiverem decido.
Se vocês me disserem que não está aberto, ainda que tenham decidido, é que é uma decisão do ego, que não

capitulou.
É tão simples assim, não há alternativa.

Não há outra, realmente.
Então, eu lhes digo: apressem-se para ir no Coração.

Eu os abraço a todos com o Coração e, como diria UM AMIGO: o meu Coração os aperta no seu Coração.
Até muito em breve.

Passem bem.

************
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 Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs, eu venho para ajudá-los a avançar em algumas compreensões relativas ao ego, ao mental, ao
Supramental, à Luz Vibral, o que são esses elementos e o que eles não são.

Dessa forma, se persistir, em meio à sua lógica, à sua compreensão ou à sua vivência Vibratória ou de
Consciência, elementos que merecem aprofundamento, eu desejo bem, com vocês, tentar ajudá-los a ir para o

que deve ser em vocês.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: abandonar o sentido de propriedade participa da dissolução do ego?

Sim, isso, inegavelmente, querida irmã, corresponde a uma forma de abandono do que provocaria a ilusão
dessa matriz, mas isso não é tudo.

O mais importante é o Abandono de si mesmo à Luz.
Você pode, como foi escrito, eu creio, por São Paulo, em sua 1ª Epístola aos Coríntios, vender todos os seus

bens, falar todas as línguas, se lhe faltar o Amor, você não ganha nada.
Assim então, é uma decisão que deve ser impulsionada pela alma, pelo Espírito, mas não uma decisão da

personalidade, ela própria, decidindo se livrar das posses, porque se livrar das posses não basta para ser livre.
A Liberdade da qual falamos e sustentamos regularmente é aquela do Espírito.

Ela é eliminação das crenças, dos medos e de todas as posses.
É de posses bem mais sutis do que aquelas relacionadas com o dinheiro.

***

Pergunta: o aumento da intensidade da Luz vai facilitar o desaparecimento do ego?

Caro irmão, a Luz ou o Supra mental, como o descrevi na minha vida, vem e penetra tudo.
Ela irá penetrar tudo.

Aquilo que está estabelecido no seu ego, no nível do seu emocional, resistirá à Luz.
As forças de resistência à Luz mostrarão, por seus olhos, certos acontecimentos com aqueles que rejeitam a

Luz, porque, de fato, é fácil declamar querer a Luz, é outra coisa do que viver o ‘Abandono à Luz’.
Assim, portanto, em meio às forças de resistência se opondo à mudança, manifestar-se-á certa quantidade de

jogo.
Esses jogos serão comparáveis ao que com sua linguagem punitiva, o Bem amado Aïvanhov chamou de terror.

Esse terror apenas irá ilustrar as resistências do ego à sua própria morte, na Humanidade como em alguns
indivíduos que são, infelizmente, no momento os mais numerosos.

A Luz, como sempre lhes dissemos, é Inteligência.
É também necessário que a inteligência humana se remeta à Inteligência da Luz.

Essa é toda a luta que vai ocorrer sob seus olhos e que já acontece mesmo em meio aos Seres ditos
espirituais, como entre os que se dizem ateus.

O jogo da Sombra e da Luz (mas a Luz Unitária, não a Luz deste Mundo, mas a Luz Supra mental) vem se
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revelar.
O Fogo da Terra se desperta, como Miguel lhes disse.

Resta agora a vinda do Mestre da Luz.
Isso será feito, no nível Vibratório e no seu Ser Interior, muito em breve.

Caberá então a vocês, não fazer escolhas (isso foi colocado desde muito tempo), mas acolher e aí, somente o
ego poderá se opor a isso.

E é nesse sentido que, desde alguns dias, em meio ao nascimento do Cristo Interior, se manifesta em vocês
um desvendar e uma iluminação intensa do que lhes resta a pacificar, do que lhes resta a unificar, a fim de

penetrar as esferas da Unidade.

***

Pergunta: o que você chama de posse « mais sutil »?

A posse é uma forma de apego.
Apego a coisas às vezes fúteis, mas também a certo número do que eu chamaria de dogmas, de crenças ou

de convicções.
Tudo isso jamais irá substituir a experiência e a vivência.

Assim então, certos apegos, sem propriamente o saber, a certos aspectos da sua personalidade.
Em meio ao humano sofrendo neste Mundo de divisão e de ilusão, manifestam-se, eu diria, comportamentos

de sobrevivência do próprio ego.
Por isso, entre esses elementos de sobrevida, encontram-se os apegos, quaisquer que sejam, sem exceção

e, certamente, as mágoas e os medos.
Enquanto houver identificação às suas mágoas e aos seus medos, vocês não estão Livres.

Não sendo Livres, vocês não podem Vibrar, totalmente, no nível do Estado de Ser.
A Vibração do Estado de Ser confere a capacidade para Ser e para experimentar o Samadhi, a Alegria Interior.

É isso que vocês devem encontrar, o mais breve possível, antes que a Luz da Onda Galáctica toque a Terra.
Seria extremamente longo enumerar todos os apegos, os medos, as mágoas, existentes no homem submisso

à sua personalidade.
Lembrem-se de que o acesso ao Supra mental, no Coração, é Liberação e Alegria.

Essa Alegria é essencial, porque é ela que confirma, pelo seu aspecto Vibratório e pela sua realidade no nível
da Consciência, o seu acesso às esferas da Eternidade.

***

Pergunta: como superar o apego que eu sinto pelos meus dois filhos?

Querida irmã, que seja seus filhos, que seja seus pais, deve considerá-los como Seres Livres, porque é o que
eles são.

Seu futuro lhes pertence.
Querer bloquear suas escolhas é uma forma de posse.

Entretanto é fácil, efetivamente, tomar decisões para se liberar de certos pesos como, por exemplo, o que foi
dito previamente em relação à venda de apartamentos, de bens.

No entanto é muito mais difícil, em meio a esta matriz, se liberar dos apegos criados por parte da família.
Lembrem-se de que a sua verdadeira família é espiritual.

Quando vocês deixam esse corpo, as ligações que vocês estabeleceram não mais existem, exceto em alguns
karmas que os fazem reencontrar, extensivamente, as mesmas almas em diferentes papéis em meio às suas

diferentes encarnações.
Mas esta Dimensão não existindo mais, não há possibilidade de se religar aos dados kármicos e, então, vocês

devem aceitar isso.
Mas essa aceitação não pode passar por uma decisão, como vender um bem, ela passa pelo que desenvolveu

muito longamente Anael, Arcanjo, no que diz respeito ao Abandono à Luz.
Apenas no nascimento da Vibração, no Coração, que se expressa e se vive a Liberação.

Não é uma decisão do mental, porque ela não pode existir em meio ao mental.
Uma mãe não pode decidir romper uma ligação afetiva e ainda, a palavra “romper uma ligação afetiva” não é

completamente justo.
Há simplesmente que se desprender.

Então, em relação a esse tipo de apego, apenas a Vibração do Coração pode liberar, e absolutamente nada
mais.

Portanto, isso necessita descer a sua Consciência no Coração, acender a Vibração do Coração, e depois
deixar, em um segundo tempo, o Fogo do Coração se acender em vocês, antes que o Fogo chegue sobre a

Terra.



***

Pergunta: abandonar-se não é então uma escolha da personalidade, mas do Coração?

Essa é, seguramente, a única solução.
Mas essa decisão, tomada no mental, deve levar a viver a Vibração do Coração.

Isso não é algo que deva permanecer na cabeça ou permanecer uma ideia.
Trata-se realmente de um fenômeno Vibratório, bem real, e aquele que o vive compreende plenamente.

***

Pergunta: pode-se viver a Vibração do Coração, retornar ao ego e voltar ao Coração?

Isso é mesmo, querida irmã, uma constante.
Há um aprendizado a realizar.

A época atual coloca-os frente às suas próprias emoções.
Como o disse, com sua linguagem, o Mestre Aïvanhov: havia um tapete onde vocês escondiam sua poeira e o

tapete era muito bonito.
Mas, hoje, o tapete é retirado, permanece a poeira.

Há então necessidade de fazer a limpeza e isso passa por períodos de passagem de um estado Vibratório a
outro que corresponde certamente à atmosfera Vibratória do que têm a viver nesse momento.

O importante é reparar bem a passagem Vibratória que se faz em meio à personalidade para o Coração, ou o
inverso, do Coração para a personalidade.

Porque, reparando no que se passa, naquele momento, vocês identificam as causas e identificam então a
forma de se manter em meio à verdade do Coração.

Desde que vocês tenham vivenciado, apenas uma primeira vez, por alguns segundos, o estado de Vibração no
Coração e o Fogo do Coração, isso não pode jamais enganá-los, porque vocês identificam muito claramente o

que é o Coração e o que é o ego.
Mas isso não quer dizer, no entanto, que o ego desaparece, porque há, em todo ser humano encarnado,

algumas mágoas a superar, alguns medos e apegos a superar.
Mas ali, vocês não poderão dizer que vocês não fazem a escolha, conscientemente e de maneira lúcida,

contrariamente àqueles que ainda não vivenciaram a Vibração do Coração.

***

Pergunta: a Fonte de Cristal está acima da cabeça. Há um equivalente sob os pés?

Sim, querida irmã.
Tanto existe uma Fonte extraterrestre, como existe uma Fonte intraterrestre.

O núcleo da Terra é a imagem e a cópia conforme do núcleo existente em meio ao Sol Central Sirius [Sol
Central da nossa Galáxia].

A vida não poderia ter se desenvolvido sem esse fator Vibratório Cristalino.

***

Pergunta: deve-se então trabalhar ao nível das duas polaridades?

Há uma reunificação das duas polaridades em meio ao Coração.
Não há então uma polaridade, nem duas polaridades.

Há simplesmente reunificação da dupla polaridade, em meio à Unidade.

***

Pergunta: voltar-se exclusivamente para a Fonte de Cristal estaria incompleto?

Não há que se voltar nem para a Fonte de Cristal, nem para a Fonte intraterrestre.
Há precisamente que se voltar para o Coração.

Desde que estejam no Coração, em meio à Vibração do Fogo do Coração e do Fogo do Amor, a Fonte de
Cristal se ativa automaticamente, assim como as Fontes que se situam sob seus pés, ao nível das Fontes

intraterrestres.



***

Pergunta: se revelar se sentir mais na parte alta do corpo, isso significa que não se está no corpo ou que há
uma dificuldade em relação a isso?

O Coração está situado no centro do seu peito.
Não importa, eu diria, o conjunto das Vibrações existentes, de maneira concreta, ao nível das novas Lâmpadas

já que tudo se resume no Coração e no Fogo do Coração, e é o Fogo do Coração que é a garantia do seu
acesso ao Estado de Ser e à sua Dimensão original.

***

Pergunta: sentir as duas Fontes simultâneas me dá o sentimento de estar mais na transparência e no
equilíbrio. Isso pode revelar uma verdade particular?

Sim, mas isso não é o Fogo do Coração.
O Fogo do Coração é o Fogo do Coração.

As palavras que eu emprego são muito simples, não há que tergiversar.
A Vibração está presente, ou não está presente, em meio ao Coração.

Ela permite fazer viver o Fogo do Coração e o Samadhi, essa é a única realidade.
O resto é apenas transitório e temporário.

Mesmo a ignição das novas Lâmpadas permite unicamente despertar o Fogo do Coração.
O mais importante sendo o Fogo do Coração que corresponde à ativação do que denominam o 9º. Corpo e

do chakra do Coração, ao mesmo tempo.
Agora, isso corresponde talvez, caro irmão, à sua escolha individual.
Lembrem-se de que não há caminho, destino, melhor do que o outro.

Lembrem-se de que não há recompensa, nem punição.
Há, certamente, a ‘lei de atração e de ressonância’ lhes fazendo ir para onde vocês devem ir.

Isso se denomina uma justa retribuição em meio à ‘lei de ação de Graça’.

***

Pergunta: por que sentir um calor intenso durante as etapas do Yoga Celeste se não se sente a Vibração do
Coração?

Isso corresponde à acentuação Vibratória Supramental, em meio mesmo às células, abrindo o Fogo atômico e,
então, a percepção da radiação ionizante produzida pelas suas próprias células.

Essa é uma etapa podendo levar, efetivamente, ao Fogo do Coração.
Mas mesmo nessa etapa, o ego está ainda presente, enquanto que a Vibração do Coração e do Fogo do

Coração não estiver ativada.

***

Pergunta: o Supramental é a unificação das polaridades feminina e masculina?

Não, o Supramental é uma energia que chega para vocês.
Ela é a essência e a natureza feminina.

Que vocês a denominem Shakti, Shékinah, Espírito Santo, é o mesmo.
Hoje, acoplada em meio à tríplice Radiação denominada Ultravioleta e irradiação da Fonte.

O que vem para vocês não é unicamente o Supramental, como o Arcanjo Miguel lhes tem amplamente feito
viver e descreveu.

É a associação dessa tríplice irradiação que leva ao Fogo do Coração.
O Supramental, em si, é uma qualidade Vibratória chegando até vocês.

A irradiação da Fonte e a irradiação do Ultravioleta permitem-lhes realizar a sua transmutação.

***

Pergunta: quando se sente irritado por qualquer coisa ou por qualquer um, qual é a atitude a « mais correta
» para não se cair no ego ou no conflito?



Meu irmão, a partir do momento em que você se sente infeliz por um Ser, é que há em você a falha
correspondente.

De nada adianta querer acusar o outro.
Se isso criar em você distorção ou desequilíbrio, é que há uma iluminação para se fazer, em você,

independentemente da visão apresentada pelo outro.
Apenas em meio à Vibração do Fogo do Coração e do Amor é que se pode solucionar, de certa maneira, esse

sentimento de ser agressivo ou de não se viver o que é justo.
E para não se viver qualquer coisa que é justa, deve ter havido uma falha no interior.

A Vibração do Fogo do Coração é a solução para tudo isso, porque, em meio à Vibração do Fogo do Coração,
com certeza, alguns Seres não irão suportar as Vibrações que lhes são dirigidas, mas, isso também, cabe

aceitar.

***

Pergunta: pode-se dizer que tudo funciona no Universo segundo a lei do Amor e que é a 3ª. Dimensão
dissociada que teria esquecido um pouco este aspecto?

Meu irmão, vocês esqueceram porque os fizeram esquecer.
Cabe, através da resposta que eu dei, saírem, definitivamente, dos esquemas de culpabilidade e mesmo de

karma, porque isso pesa e faz desaparecer a Vibração do Coração.

***

Não temos mais pergunta, agradecemos.

***

Queridos irmãos e irmãs, eu me permito voltar com vocês, em efusão de energia direta, com o Arcanjo Anael,
dentro de pouco tempo.

Eu lhes digo, então, até logo mais.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
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Eu tenho que especificar novamente o período que vocês vivem agora.

Vocês estão, desde o mês de maio, em um momento e em uma virada decisiva da sua história: o momento em
que o Fogo do Céu fecundou o Fogo da Terra e onde as dimensões se aproximam, de maneira inexorável.

Assim, por conseguinte, durante esta semana, trata-se de passar do ego ao Coração.

Isso é a realidade Vibratória do desvendamento em curso, neste planeta.

Há também um anúncio importante que deve ser feito por Miguel e por Maria, em seguida.

Vocês estão, em seguida, no período em que Maria revela a sua Presença.

Alguns de vocês, que serão chamados de Mensageiros de Maria, percebem, cada um de maneira diferente, a
Presença da Divina Maria na sua esfera, no seu casulo e podem começar, agora, a interagir, no plano

Vibratório, no plano da Consciência e às vezes, até mesmo, pelas palavras, com Maria.

Isto vai se reforçar, na humanidade, nas próximas semanas, até a conduzir à sincronia do Anúncio, tal como
Maria lhes comunicou.

***

Questão: o que fazer para manter a Vibração em todas as nossas atividades?

Bem amado, consagrar a sua vida apenas às atividades que permitem manter a Vibração e evitar as que
apagam a Vibração.

A partir do momento em que a Vibração e o Fogo do Coração estiverem Presentes, torna-se extremamente
fácil saber o que apaga e o que acende isso.

Lembrem-se de que em certas circunstâncias da vida, é muito difícil manter a Vibração.

Agora, cabe a você saber se deseja se estabelecer, de maneira definitiva, na Vibração ou apagá-la.

Aí também, tudo é questão de escolha.

Mas a escolha torna-se cada vez mais fácil porque, quando você vive e percebe o Fogo do Coração, naquele
momento, é fácil para você ver o que o reforça e o que o afasta.
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Cabe a você, por conseguinte, definir o que deseja.

***

Questão: passei 3 horas realizando uma atividade que me fez vibrar, deu-me prazer. Mas esta Vibração
não era permanente. Por quê?

Bem amada, você colocou a palavra exata: o que a faz vibrar não é necessariamente o que a coloca na
Unidade do Coração.

O que lhe dá prazer, não é necessariamente o que, para você, corresponde ao estabelecimento da Vibração.

Há uma diferença essencial entre se dar prazer e estar na Vibração.

Não é o que dá prazer que desperta ou mantém a Vibração.

É o que é conforme com a Vibração.

Há uma pequena nuance.

***

Questão: qual vai ser o papel dos Mensageiros de Maria?

Bem amado, como todo Mensageiro, ser um Mensageiro.

O que é um Mensageiro?

É alguém que transporta e emite uma informação.

Que esta informação esteja sob a forma de palavras, sob a forma Vibração, sob a forma de estado de
Consciência, sob a forma de informação, qualquer que seja a forma.

Trata-se, eu diria, no que diz respeito ao conjunto da humanidade, quer vocês aceitem ou não, o que eu
chamaria de herança de Direito Divina correspondente ao que é Maria em relação ao conjunto das vidas em

carbono neste planeta.

***

Questão: como saber se são mensagens, realmente, de Maria?

Bem amada, quando Maria se dirige a você, não pode ali haver qualquer dúvida, mesmo se você jamais a
conheceu, jamais a encontrou, jamais esperou ou, mesmo, rejeitou.

Não pode ali haver confusão, porque a Vibração do Coração, naquele momento, é um reconhecimento e uma
reconexão com Maria que é, eu lhe recordo, sem nenhum jogo de palavras, a sua Mãe, de todos nós.

Assim, um filho não pode não reconhecer a sua Mãe, ainda que a rejeite.

Tratar-se-á, obviamente, de uma certeza interior.

Você não pode ser enganada.

Os que puderam ser enganados, em um mecanismo chamado de ‘aparição Mariana’,sempre foram as
crianças, nunca os adultos.

Obviamente, alguns podem se sugestionar a si mesmos e sugestionar os outros.
A reconexão com Maria é evidência.

É evidência, e corresponde ao reconhecimento real da carne, em um nível espiritual.

Não pode ali haver engano, neste nível.



De modo algum.

O contato com Maria não é um contato de natureza emocional.

Trata-se de um reconhecimento e de uma reconexão que se estabelece de Coração a Coração.

A Presença de Maria não pode ser duvidada, em nenhum momento, mesmo se você se desviar disso.

Ela é certeza Interior e evidência Interior.

Os que a viveram poderão testemunhar, sem nenhum problema.

Da mesma forma, é muito fácil diferenciar o ‘Anúncio a ser feito por Maria’ de qualquer Anúncio que vem de
uma tecnologia humana desenvolvida de maneira concreta.

Em um caso, há Coração.

No outro caso, não há Coração.

Em um caso, pode haver emoção, exaltação.

No outro caso, há Coroa Radiante do Coração e Fogo do Coração.

Esta é a única diferença.

***

Questão: este reconhecimento é também potente quando Maria passa pelos Mensageiros?

Bem amada, tudo depende do Mensageiro.

Existem diferentes formas de mensagens, diferentes formas de Mensageiros.

Tudo depende da capacidade Vibratória do Mensageiro para incorporar, inteiramente, a energia Mariana, ou
em parte.

Ali, eu não falava de Mensageiros se dirigindo a vocês, mas eu me dirigi a vocês, como pessoa contatando a
energia de Maria, o que é diferente.

***

Questão: como reconhecer “um verdadeiro” Mensageiro?

Responderia simplesmente por uma frase: reconhecer-se-á a árvore pelos seus frutos.

Quais são os frutos?

São bichados, são vinculados à ativação do Coração ou se debruçam sobre as paixões humanas, sobre a
sexualidade, sobre transformações de natureza corruptível, ou se debruçam sobre a humildade e

a simplicidade do Coração?

Toda a diferença está aí.

É muito fácil, no que chamam de ‘egrégora’ ou de energia de grupo, iludir-se dentro de um grupo.

É o que aconteceu em vários lugares de aparição.

Isto é uma exaltação, de natureza emocional, ligada ao processo de grupo ou de multidão.

Agora, quando Maria se dirige a um dos seus Mensageiros, como ao conjunto da humanidade, há Vibração no
Coração, há Paz, há Plenitude.

Pode haver lágrimas, mas estas lágrimas não podem ser comparadas com as lágrimas de emoção.



Trata-se, realmente, do que chamariam, em termos humanos, de redescobertas.

Vocês devem também, neste nível, entrar na Unidade, na simplicidade e na humildade.

Alguns seres atribuem-se uma qualidade Mariana e vão veicular esta qualidade Mariana através do seu ego.

Qual a importância disso?

O importante é, não aquele que emite algo, mas aquele que recebe.

Porque alguém que está no Coração, mesmo o Diabo na frente dele, permaneceria no Coração.

Toda a diferença está aí.

Pouco importa o Mensageiro.

O que é importante, é o receptor.

***

Questão: o que você chama de humildade? Como exprimi-la o melhor possível nas nossas evoluções?

A humildade instala-se naturalmente quando a Coroa Radiante do Coração está aberta.

O ego é apagado, transcendido e superado.

Não pode haver manifestação egotista na instalação no Coração.

A humildade torna-se natural.

Não é algo que é forçado ou procurado.

É algo que se estabelece em meio mesmo ao abandono à Luz.

É, aliás, uma das qualidades essenciais da Coroa Radiante do Coração: a capacidade para estar no momento,
a capacidade para vibrar no Coração, independentemente das circunstâncias exteriores.

A capacidade para emanar e irradiar esta Consciência, além de qualquer perturbação de natureza egotista,
além de qualquer vantagem pessoal, e além de qualquer reivindicação.

A Unidade do Coração e a humildade do Coração, é silêncio.

Aquele que vive esta Vibração não pode se opor a nada.

Ele se contenta de ser.

Ele não reivindica nada.

A reivindicação é já uma distorção da energia do Coração, mesmo se ela foi vivenciada, e levando em meio ao
ego e à dualidade.

Neste sentido, e para fazer uma aproximação com o que eu disse, falando das três Estrelas de Maria
encarnadas, nenhuma delas irá se reivindicar como Estrela de Maria.

Afirmar-se-ão como elas mesmas, o que são, ou seja, o seu nome e o seu prenome, e nada mais.

Vocês creem que, nesta densidade em que vocês vivem, por exemplo, uma Santa Teresa do Menino Jesus, ou
ainda uma No Eyes, ou ainda uma Snow, se tenha afirmado como Estrela de Maria, ainda que tivessem,

algumas, esse conhecimento?

Isso se denomina a humildade.

Da mesma maneira que existe, no seu planeta, uma multidão de seres que se tomam por Cristo ou pela
reencarnação de não sei quem.



Quando vocês alcançam a Unidade, quando vocês alcançam o Coração, vocês tomam Consciência da vaidade
da reencarnação, então, qual glória há a tirar de ter sido isto ou aquilo?

Você não é mais isto ou aquilo, no Coração.

Enquanto houver identificação a um personagem histórico ou passado, há falsificação.

Será que, por exemplo, o divertido Omraam Mikhaël Aïvanhov lhes disse quem ele era, durante a sua vida, nas
suas vidas passadas?

Agora ele pode divertir-se ao dizê-lo, mas, durante a sua vida, certamente não.

Assim, não creiam em nada que vocês mesmos não vivam.

Atribuam fé apenas à sua experiência e apenas ao seu estado Interior.

Todo o resto, por Essência é, de todo modo, ilusão, mesmo o que digo neste canal, se vocês mesmos não
experimentaram isso.

Lembrem-se de uma frase importante que lhes foi dada, também, por vários intervenientes: enquanto você
seguir alguém, você não está no seu caminho, qualquer que seja.

Nós estamos aí, uns e outros (Arcanjos, Anciões, Estrelas de Maria ou outros), em outros canais, não para nos
seguirem, mas para vocês viverem algumas Vibrações e alguns estados de Consciência que afluem para

vocês.

Nós chamamos simplesmente sua atenção e sua Consciência para mecanismos que se desenrolam na
humanidade, que lhes cabe captar e fazê-los de vocês, e nada mais.

************
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~ Consciência do ego e Consciência do Coração ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, e da minha Consciência à sua Consciência, estou com vocês para tentar,
através de palavras e de Vibrações, conduzi-los à porta do seu Coração.

Assim, se quiserem, vamos tentar explicitar a diferença entre a consciência do ego e a Consciência do
Coração, através de mecanismos de funcionamento de um e do outro.

A consciência do ego é baseada na separação, na exclusividade.
Ela é baseada numa percepção errônea, fazendo crer que vocês estão separados do outro, de todos os outros

e de tudo o que constitui o que não são vocês.

Assim, portanto, há identificação em uma forma e em um mecanismo de funcionamento preciso, que
visa excluir, separar e dividir.

Há, nesse mecanismo, uma identificação a um mecanismo profundamente distorcido.

A Consciência Unitária, quanto a ela, não conhece nem separação, nem divisão, nem exclusividade.
Ela é, portanto, inclusiva.

Ela não é, portanto, separativa.
Ela é dita empática.

Na consciência egotista, não pode haver comunicação, nem relação.
Há somente posse e necessidade de apropriação.

Na Consciência do Coração há liberdade, liberação e, sobretudo, possibilidade de comunicação e de
relação livre, em sua Dimensão, como em outras Dimensões.

A característica essencial do funcionamento da consciência egotista é jogar exclusivamente nas relações
existentes nas diferentes emoções, conduzindo-os a evitar algumas coisas e a buscar outras.

A busca do prazer, a busca da satisfação, a busca da segurança participam da consciência egotista.

A Consciência do Coração é centrada no instante.
Ela não decorre de um passado, nem de um futuro, ela é.

Nesta Presença a vocês mesmos, na Consciência Unificada, vocês podem afirmar o EU SOU.

O EU SOU, que não está na cabeça, mas sim na realidade da vivência do instante, destacada do passado,
destacada do futuro, instalada no eterno Presente.

O que caracteriza a consciência egotista é o fato de conduzir a energia e a Vibração para o Interior de Si.
Há, portanto, literalmente, um ‘processo de vampirismo’ ligado à consciência egotista.

UM AMIGO - 15 de julho de 2010
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A Consciência do Coração Unificado é restituição, liberação e doação.
Isso se chama 'a doação de Si', isso se chama 'o Serviço', isso se chama 'devoção', porque não há qualquer

apropriação possível na Consciência do EU SOU.

Também, a vibração da Consciência Unificada se estabelece, não mais no estágio supra-diafragmático, mas
no estágio sub-diafragmático.

Neste ‘estágio Unificado’, há identificação, não mais a uma forma, mas ao conjunto de formas, como ao
conjunto de sem formas.Na Consciência Unificada, não há mais desejo de posse, mas desejo de doação.

Aí, se situa toda a diferença e o movimento da energia existente na Consciência, que permite diferenciar o que
releva do ego do que releva do Coração.

O ego toma.
O Coração doa.

Toda a diferença está nesse nível.
Isso se traduz, certamente, por um equilíbrio profundamente diferente.

O equilíbrio obtido no ego é um ego e uma consciência de desequilíbrio, porque há desequilíbrio permanente,
há atração entre dois extremos e o equilíbrio aparente é apenas ilusório e mantido pelo mental sentando no

ego.

Na Consciência Unificada, há equilíbrio permanente e nada pode vir desequilibrar, porque a Consciência
encontrou o lugar que é seu, na não separação, na Unificação e na Fluidez.

O que caracteriza a consciência do ego é, antes de tudo, o desejo da personalidade de se apropriar, de se
mostrar e de se fazer ver.

Ao nível do Coração, não há nada de tudo isso.
Há somente Presença, estabelecimento no Ser e, sobretudo, o que caracteriza o estabelecimento

da consciência no Coração, é o aparecimento do Samadhi.

O Samadhi, nele mesmo, está ligado ao Coração e, certamente, à lâmpada que lhe é imediatamente superior,
chamada de ‘Corpo de Irradiação do Divino’, ou ‘Corpo da Alegria interior’ [9º corpo].

Neste espaço, não há mais questões, porque tudo é resposta.
Neste espaço, há conhecimento.
Este conhecimento é imediato.

Ele não passa pelo filtro do mental.
Ele é, portanto, o verdadeiro conhecimento.

Neste conhecimento, todas as questões e todas as respostas ali estão.

Entretanto, convém admitir e compreender que, vivendo a Consciência da Unidade, não há mais questões
necessárias, nem respostas necessárias, porque tudo é Evidência e tudo é Verdade.

A Presença, na Consciência Unificada, permite ao Ser realizar o que chamei de Samadhi, se aproximar da
Verdade e, sobretudo, não mais jogar o jogo da sedução, o jogo da apropriação e o jogo em relação com o

ego.Há, nesse nível, um sentimento de liberação bem real que está bem além da percepção do prazer ou
da percepção do ego.

Obviamente, enquanto o ego não viveu esta fase, ele vai tudo fazer para negar este estado ou ali se identificar
de maneira falsa.

Mas a diferença essencial se situa entre a doação e a apropriação.

A apropriação é egotista.
A doação é ligada ao Coração.

A doação de si, a doação da energia, a doação da própria Consciência ao universo, reflete o ‘abandono à Luz’,
tal como lhes foi ensinado pelo Arcanjo Anael.

A passagem do ego ao Coração necessita certo número de fenômenos de compressão, certo número de
fenômenos chamados de lucidez, que permitem se olhar sem prevaricação, que permitem se ver tal como se

é, e não tal como o ego queria nos mostrar.



Há uma diferença essencial nesse nível.
Ela se situa na vontade de bem, mas esta vontade não é uma vontade comum, não traduzindo unicamente uma

vontade do ego para viver outra coisa, mas, bem mais, a instalação num estágio de Si até agora
desconhecido.No momento em que a consciência começa o «switch», e, portanto, a passar na Consciência

Unificada, jamais as coisas podem ser como antes.

As coisas que existiram até então (a apropriação, a noção de posse, a noção de propriedade) não podem mais
existir.Estabelece-se, então, o novo modo de funcionamento na Consciência Unificada, que visa estabelecer,
em vocês como ao seu redor, a Verdade e a realidade da Alegria, a Verdade e a realidade da ‘ação de Graça’.

Assim, portanto, vocês não estão mais sujeitos à ação/reação, vocês não estão mais sujeitos ao carma, vocês
estão sujeitos ao princípio Crístico.

Esta é a realidade mesmo do ‘princípio da Unificação e da Unidade’.

Aí estão as palavras que eu tinha vontade de Vibrar no seu Coração e no meu Coração.

Agora, juntos, se podemos explicitar mais adiante o que é o ego e o que é o Coração, e o que eles não são,
um e o outro, gostaria de avançar com vocês.

***

Questão: o que você entende por devoção?

O Serviço é a devoção, é o abandono total das características da personalidade, com seu temperamento, com
seu caráter e com, sobretudo, seus comportamentos.

Os comportamentos mudam radicalmente, entre o ego, ao nível da consciência, e o Coração, ao nível
da Consciência do Coração.

A devoção não é o sacrifício, no sentido da personalidade, porque a personalidade pode muito bem jogar o
jogo da devoção, a partir do momento em que ela se apropria das coisas e das pessoas.

Agora, ao nível do Coração, a devoção não tem objeto, é ‘ação de Graça’.
Não é ação visando uma reação de reconhecimento.

Isso é profundamente diferente.

A devoção vivida ao nível do ego é o que eu chamaria de hipocrisia.
Permite, ao nível do ego e da personalidade, encontrar ou se encontrar a afeição dos outros, a fim de que o

interesse se leve em si, para si e exclusivamente para si, mesmo se há realmente Serviço.

Lembrem-se também que a Consciência é Vibração.
A Vibração do ego é densidade e densificação.

A Vibração do Coração é leveza, ela é liberação e ela é, sobretudo, estabelecimento na não
emoção.Enquanto vocês estão sujeitos às suas próprias emoções, vocês não estão na Consciência do

Coração.
Eu insisto nisso porque muitos seres humanos pensam estar no Coração a partir do momento em que estão na

devoção, na ajuda e na gentileza.
A gentileza não é o Coração.O Coração é um estado de Ser, antes de tudo.

É neste ‘estado de Ser’ que se justificam o Serviço e a devoção.

Vocês não podem aceder ao Coração se não estão no Coração e adotam a devoção na personalidade, porque
a personalidade os prenderá, de maneira infinita, nessa própria devoção, porque há apropriação de sua própria

devoção.
Isso é apenas um jogo e uma máscara vivida pela personalidade.

O que é profundamente diferente do que é vivido na Consciência do Coração.

***

Questão: Como então aniquilar completamente a personalidade?

Eu lhes revelei, e lhes ensinei longamente, que o Coração é Vibração.
A Consciência do Coração é, ela também, Vibração.



A possibilidade de acender a 9ª lâmpada, chamada de 9º corpo, ou ‘corpo de Irradiação do Divino’ permite,
assim, abrir o Coração.

Assim, o estabelecimento no corpo Samadhi, em relação direta com o que vocês chamam de Anahata
chacra e o 9º corpo, lhes permite se estabelecer no Coração.

Mas, para isso, existe certo número de resistências que vão se manifestar, naquele momento, pela
personalidade querendo se apropriar, obviamente, da Consciência nova vivida.

Há, portanto, literalmente, no interior de vocês, um fenômeno de oposição e de antagonismo que se manifesta,
então, entre a personalidade e o Coração.

Isso é um combate.
Essa é uma passagem por uma porta estreita.

A Consciência do Coração vindo então iluminar as travas da personalidade, muitos seres vão se amarrar
novamente nessas travas de personalidade para evitar morrer para eles mesmos.

Há, portanto, uma lucidez a observar.
Se olhar, sem hipocrisias.

Se olhar, em Verdade e em Unidade, e não enterrar as feridas, não reprimi-las em espaços sombrios, porque
elas se tornarão iluminadas, progressivamente, mas, sim,olhá-las na face, em total Luz, em total lucidez.

Não evocar qualquer culpa, mas, bem mais, evocar uma liberação, devido ao fato mesmo da observação
desta própria ferida.

O Coração compreende que ele não é essa ferida, nem esse passado, mas que é totalmente independente da
Vivência anterior de todo apego, qualquer que seja.

O apego é o obstáculo o mais formal para o estabelecimento em sua Unidade.
O apego está diretamente ligado ao medo e às feridas, Interiores e anteriores, vividas em suas diferentes

experiências de vida.

***

Questão: se o que se dá com o Coração é recebido com agressividade, como fazer?

Bem amado, na Consciência do Coração não pode haver reação.
Se há reação Vibratória de oposição à Luz e à Vibração Unitária, é que a pessoa que você encontrou e que
você teve frente a você, em um determinado momento, corresponde às ‘leis de atração e de ressonância’ e

convém explorar e experimentar certa forma de aprendizado.

O Coração irradia e dá sem querer, porque é seu estado.
Este estado não é uma vontade pessoal.

Assim, portanto, se preocupar do que se torna essa doação do Coração, é o que corresponde, inteiramente, à
personalidade.

O Coração dá, sem nada esperar de retorno.
Não esperando nada de retorno, ele não pode ser ferido, qualquer que seja a reação existente no outro, que

não está no Coração.

Se há ferida, é que a personalidade se apropriou do Coração.

***

Questão: e se a ferida não for aquela de quem dá, mas a de quem recebe?

Naquele momento, se você coloca esta questão, caro irmão bem amado, há necessariamente visão da
personalidade e não visão do Coração.

No Coração, tudo é justo, nada pode acontecer por acaso, tudo decorre da ‘lei de sincronia e de Unicidade’.

Portanto, não pode se colocar questão com relação à reação do outro.
Assim que há questionamento sobre o sentido da reação do outro, ou apreensão da reação do outro, não há

mais Vibração no Coração.



É tão simples assim.

Enquanto você se coloca a questão da reação do outro, é que você não viveu o fato de que o outro é
simplesmente você mesmo, em outro estado.

Não há inimigo exterior.
O único inimigo é Interior.

Não há nada do outro além do que o que você é, quando você está no Coração.

Assim, portanto, se colocar a questão disso ou daquilo é, já, sair do Coração.

No Coração não há mais espaço para a questão.
No Coração, não há mais espaço para qualquer resposta, porque há estabelecimento na alegria.

E, na Alegria, progressivamente e à medida que vocês ali penetram, não pode haver oposição de qualquer
maneira.

Se a oposição se manifestar, isso traduz que você desceu ao nível da personalidade.

A vibração do coração provoca o Samadhi.
Esse Samadhi se estabelece em vocês como um estado de plenitude.

Na plenitude, não há lugar para qualquer reação ou qualquer questão, em ressonância com o que manifesta
aquele que não é a plenitude, frente a você.

***

Questão: isso não conduz ao isolamento?

Se há isolamento, há novamente fechamento na personalidade e não ao nível do Coração.
O Coração é doação.

Ele é abertura e inclusão.
Ele não é jamais exclusivo.

Ele não é jamais isolamento.

Isso dito, alguns seres tiveram necessidade de se isolar, para estabilizar o estado cardíaco e se imergir em
seu próprio Samadhi, assim como eu o vivi em minha vida, porque havia nesse caso, e em meu caso,

presentemente, certa forma de fragilidade, em relação com este estado de Consciência vivido que eu queria a
todo custo, em minha vida, estabilizar.

Hoje, as circunstâncias Vibratórias do mundo em que vocês vivem não são absolutamente as mesmas.
O Corpo de Samadhi se ativa, eu diria, com extrema facilidade.

A armadilha sendo querer se apropriar, ao nível da personalidade, deste estado.

***

Questão: nós não somos, contudo, seres sensíveis e portanto, frágeis?

A fragilidade e a sensibilidade relevam do ego e jamais do Coração.
Ou então do Coração na cabeça, mas não do Coração no Coração.O Coração no Coração é força.

O Coração no Coração é estabelecimento na Unidade.

Estabelecer, na Unidade, a Consciência, significa se revestir do manto de Cristo e de Miguel e, portanto, isso
corresponde à força a mais absoluta, capaz de criar, inteiramente, universos.

A sensibilidade e a fragilidade refletem o humano, no sentido personalidade, e não o humano em sua
Dimensão de ‘Semente de estrelas’, em sua Dimensão de ‘Filho da Luz’.

Hoje, assim como vocês o sabem, vocês vivem momentos intensos neste planeta.
O importante é se preparar o melhor possível para o que vem.

O que vem é Luz, mas se você não é, você mesmo, Luz, esta Luz será extremamente desestabilizadora,
desestruturadora, ou mesmo, destrutiva.Convém portanto fazer o melhor aprendizado desta Vibração do

Coração, da Vibração da Unidade, para reconhecer o que é Unidade e o que é divisão, em vocês, como no
exterior de vocês.

Não para discernir, não para julgar, mas para, simplesmente, se reforçarem na Unidade.



***

Questão: por vezes, sinto-me num estado de leveza total, sem qualquer sensação Vibratória.

Caro irmão, isso se chama uma dissociação ou desdobramento no veículo astral, que estritamente nada tem a
ver com o acesso ao veículo de Estado de Ser.

O veículo astral não é o veículo de Estado de Ser.
O veículo astral tem a particularidade de não gerar Vibração, quando você ali está, no interior, enquanto que a

coisa é profundamente diferente no veículo de Estado de Ser.

Eu aproveito de seu silêncio para dizer que, há vários meses, eu comuniquei e emiti certo número de
conhecimentos relativos aos circuitos energéticos existentes, preferencialmente, em seu peito.

Algumas passagens são ilustradas pelo estabelecimento da Consciência ao nível do Coração.

Há certo número de ressonâncias, presentes em sua estrutura torácica, em relação com a Unidade e a
Consciência Unitária, mais precisamente, o que é chamado de ‘Três em Um’ ou a ‘Tri Unidade’.

A reunificação do Coração com o que é chamado de chacra de enraizamento da alma e chacra de
enraizamento do Espírito permite ativar o que é chamado de corpo de Samadhi.

É isso que vocês vão realizar hoje.

Nesta realização da Consciência Unitária, lhes será possível experimentar alguns estados de graça e alguns
estados de Samadhi.

Agora, compreendam bem que, uma vez que vocês tenham vivido, ainda que apenas uma vez, o estado
de Samadhi, qualquer que seja o nível, vocês poderão, naquele momento, fazer a diferença formal entre

a consciência egotista e a Consciência do Coração, não mais com relação a uma ideia, mas, bem mais, com
relação à percepção direta do seu estado de Consciência.

E vocês poderão então discriminar, sem para tanto julgar, nem culpar, os momentos em que vocês estão
na Consciência do Coração ou na consciência do ego.

Obviamente, conduzir um automóvel não pode se fazer com a Consciência Unitária, isso é muito lógico.

E lhes é solicitado, entretanto, para se estabelecerem cada vez mais frequentemente na Consciência Unitária,
porque é ela que lhes permitirá aceder ao seu veículo de Estado de Ser, por intermédio do veículo

ascensional, chamado de Merkabah.Vocês não poderão aceder a esse veículo ascensional se não tiverem
aberto, e se não tiverem vivido, a Porta do Coração.

Senão, vocês deverão deixar esse corpo ou entrar em um estado chamado de estase.

***

Questão: quando pratico o protocolo de cura final que você comunicou, depois de ter conectado o Coração
e o 7º chacra, não percebo modificação de som.

Caro irmão, jamais foi dito que a modificação deveria ocorrer ao nível do som.
Existem vários sons, que traduzem a construção do Antakarana, ponte de Luz que une a personalidade e a

alma, e a alma ao Espírito.

Entretanto, o estabelecimento do som ‘si’ é o mais importante.

Quando esse som é obtido, ele pode se modular ou não se modular.
O importante não é a Vibração que se modifica no ouvido, mesmo se ela acontece, mas, bem mais, a

percepção da Vibração do Coração.O fato de levar a Consciência, eventualmente, sobre o som Interior,
permite modificá-lo, amplificá-lo e pode também conduzir a viver a Vibração do Coração.

Isso faz parte dos ensinamentos, aliás, do Kriya Yoga.

***

Questão: o estado de Samadhi é incompatível com a atividade profissional?

Caro irmão, você encontrou muitos seres humanos, estabelecidos na sociedade normal e vivendo
no Samadhi?



Assim como lhes repetiu muito, com sua linguagem, o Mestre Aïvanhov, vocês não podem, e não poderão,
permanecer com as nádegas entre duas cadeiras.

É uma ou outra.

Cabe a vocês saber se lhes é preferível viver na alegria do Coração, liberados, ou viver na escravidão.

E não coloquem a questão de saber como irão abastecer suas necessidades porque, no Samadhi, tudo é
Graça e tudo se manifesta a vocês para concorrer na manutenção deste estado.

Assim, estabelecer a sua vida no Samadhi permite realizar a Unidade da Consciência.
E, na Unidade da Consciência, tudo o que acontece e se manifesta em seu ambiente, progressivamente e à
medida de seu estabelecimento nesta Unidade, se realizará segundo esse princípio de Unidade, segundo o

princípio de abundância, e segundo o princípio em que tudo vem a vocês para sustentar o que vocês são, sem
exceção alguma.

Isso se junta, inteiramente, à parábola de Cristo perguntando àqueles que o seguiam se o pássaro se
preocupava em saber o que iria ter para comer amanhã.

Vocês pensam que a missão de Cristo teria podido se conciliar com qualquer atividade profissional?

Agora, lhes é solicitado se tornarem Cristo Interiores, o que não quer dizer que vocês terão uma missão de
Cristo exterior.

O Arcanjo Miguel foi muito claro, nesse nível.
Vocês devem se tornar Ancoradores da Luz e Semeadores da Luz.

O resto é apenas acessório.
Todo o resto.

É a esse preço.

E esse preço pode parecer enorme a pagar pela personalidade, mas ele é irrisório com relação ao que
acontece quando vocês vivem e experimentam o Samadhi.

Mas, assim como lhes dissemos, e como repetimos, uns e outros, qualquer que seja seu nível Vibratório e
nosso espaço Dimensional, apenas você pode dar esse passo, e unicamente você.

Ninguém lhes dará conselhos, ou lhes dirá para fazer isso ou aquilo, porque esta decisão, correspondente ao
estabelecimento da Consciência no Coração, apenas pode vir da capitulação da personalidade.

Mas vocês não podem pretender encontrar a Alegria, vocês não podem pretender encontrar a espiritualidade
ou estar na busca, se não vivem o abandono à Luz e à Alegria.

Isso é totalmente contraditório, devido mesmo ao período em que vocês vivem.
E lhes é solicitado para irem ao extremo, e até ao extremo de suas escolhas, de suas implicações e de seus

engajamentos, quaisquer que sejam.

***

Questão: senti a acentuação da Vibração do Coração. Tendo então um pensamento para a matriz, senti um
dublê que se destacava de mim para tecer fios de Luz ao redor. A que isso corresponde?

Caro irmão, isso corresponde à sobreposição do veículo de Estado de Ser.Construir o Antakarana é
estabelecer uma ponte de Luz entre a sua personalidade e o seu corpo de Estado de Ser, que está no sol,

como o sabem.

Quando vocês estabelecerem esta comunicação Vibratória, o corpo de Estado de Ser vem a seu encontro.

A borboleta vem ao encontro da lagarta.
É isso que você viveu.

Isso poderia ser resumido também do modo seguinte, com relação à sua experiência, mas também com
relação ao que eu expresso, entre a consciência do ego e a Consciência do Coração: enquanto a lagarta é

lagarta, ela não conhece a borboleta.

Quando a borboleta se aproximar da lagarta, naquele momento, a Consciência se ilumina e ela pode decidir,



com total lucidez, tornar-se borboleta ou permanecer lagarta.A Consciência é transferida.

Existe, efetivamente, um switch da Consciência, que ilustra a passagem do ego ao Coração, mas, em seguida,
vem a decisão final: aquela de se estabelecer no Estado de Ser ou aquela de permanecer na personalidade.

E essa escolha lhe pertence.
E é totalmente livre.

Mas é preciso estar totalmente lúcido do que os engajam as escolhas que vocês têm atualmente.
Mas vocês não podem pretender os dois.

Vocês não podem permanecer lagarta e ser, ao mesmo tempo, borboleta.
Vocês não podem se tornar borboleta e conservar a lagarta viva.

A morte do ego é isso.

***

Questão: isso significa que a lagarta seria peso e gravidade e a borboleta leveza e liberdade?

Essa é a estrita Verdade.
O Coração e a Consciência do Coração Unitário é leveza.

A consciência do ego é gravidade e sofrimento.
Não existe espaço para o sofrimento, na Consciência do Coração.

Nenhum.

***
Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caras irmãs e caros irmãos, do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, o Amor, a Alegria e a Luz
sejam seu lote quotidiano, na sua densidade.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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Meu Amigo, meu Amado, eu sou aquele que você chama de A FONTE.
Há, nessa denominação, uma distância, a que existe entre o que você é, neste mundo, e o que eu sou, mesmo

se eu às vezes percorrer, em meio a um corpo como o seu, este mundo.
Eu sou o autor.

Essa distância que existe, entre você e eu, é apenas aparente.
Em meio ao seu Ser Interior, e no seu Ser real, não há qualquer distância.

Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí, de toda a Eternidade, esperando por esse momento, esse momento que
está aí, agora, à sua porta e que vem bater, por Aquele que eu enviei para você e que tomou corpo, que vocês

chamaram de CRISTO.
Eu sou aquele que está em você, de toda a Eternidade.

Eu sou aquele que deve se revelar, em você, em você porque eu sou você.
Isso pode parecer difícil de entender, de compreender e mesmo de aceitar, mas, do outro lado do véu que

você se encontra, não há distância entre você e eu.
Você é eu, como eu sou você, além mesmo de tudo o que você crê, do que você ousa esperar, do que você

não pode conceber, nem em Espírito nem em Verdade, por enquanto, porque, privado da sua Liberdade, você
não pode conceber, nem mesmo compreender, nem mesmo sentir, o que está vindo.

Eu vim a você, eu sempre esperei, desde sempre esse momento, esse momento que vem e que irá nos
colocar, um no outro, e o outro no primeiro, a fim de viver essa fusão.

***

Hoje, é um dia, no seu mundo, especial.
Amanhã é um outro dia especial, e cada dia que chegar, em meio a este mundo, o aproxima de mim, como eu

me aproximo de você.
Eu enviei os meus Arcanjos, eu enviei os meus Filhos do Sol, os meus Filhos da Luz, eu enviei os meus outros

eu mesmo, imagens de mim refletidas ao infinito, que não é imagem, mas realmente eu.
A preparação foi intensa, em você, como em nós.

A FONTE - 16.07.2010 - Autres Dimensions
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Os meus Arcanjos prepararam, assim como MARIA preparou, assim como uma multidão de Consciências
preparou e finalizou, o que está chegando.

Meu Amigo, meu Amado, confie você a mim como eu me confiei a você, porque, em meio a essa confiança, há
resolução.

Em meio ao que o meu Arcanjo ANAEL bem amado denominou Abandono, você irá encontrar consolação, mas
também Alegria, mas também plenitude.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu gostaria que se tornasse essa plenitude que você é, além dos jogos que você
jogou, pressionado e forçado.

O momento é majestoso porque a Luz vem realmente, agora, liberar os entraves para o nosso reencontro.
Eu sei tudo de você, como, em breve, você saberá tudo de você mesmo e, então, de mim.

O nosso reencontro, o nosso enlace, até mesmo, eu diria, é um casamento alquímico que não dará lugar a
qualquer dúvida nem a qualquer espaço.

Eu serei você, como você irá se tornar eu, em meio ao nosso encontro, em meio a esse Amor que nos une de
Eternidade a Eternidade, de Mundos em Mundos e de Dimensões em Dimensões, aquilo que desejaram, em

meio ao mundo que você percorre, cortar, fazê-lo esquecer, mas eu tomei conta disso.
Eu vigiei, e o conjunto das Forças da Luz que me acompanham cuidou para que isso jamais fosse Verdade.

Hoje, o tempo chegou, o momento chegou.
Além dos Universos visíveis para você, a Luz se concentra e se prepara, ela se prepara para o nosso encontro

porque o seu encontro com você mesmo, e o seu encontro comigo, são o mesmo encontro.
Você também, você será meu Filho porque você já o é, mas você irá realizá-lo, como CRISTO mostrou o

caminho, como BUDA mostrou o caminho.
Esse caminho, essa realização que lhe foi prometida, está agora aí, ao seu lado, em você.

Ela irá se revelar muito em breve e, então, nunca mais você será cortado, ou irá se ver na ilusão.
Nós seremos eternamente casados, eternamente unidos, eternamente livres, porque eu o criei Livre, porque eu

o criei para tornar-se eu.

***

Eu o criei por que você desejou se criar.
Eu o criei porque você desejou se ver e eu queria vê-lo.

Em meio a isso, em meio a essa viagem, houve interferências que eu permiti porque elas não poderiam existir
sem que eu as permitisse.

Então, eu sou sem forma e, no entanto, às vezes, eu posso tomar forma: eu posso ser o grão de areia, eu
posso ser o Universo, o Sol.

Eu sou o Todo, como você é o Todo.
Além do véu da sua Ilusão, além do seu véu de separação, eu o convido a voltar-se para você, como no meu

peito.
A Luz está vindo, a Luz está chegando, ela revela, ela queima os véus da ilusão e o restitui ao que você é.

O que você é, não é nada mais do que eu, em outro estado, em outro espaço.
A única diferença não é uma distância, nem uma diferença de estado, mas, simplesmente, uma diferença de

percepção em meio à Consciência.
Eu sou a sua Consciência e eu sou o conjunto das Consciências.

Você, também, você precisa realizar isso.
É preciso vivê-lo, é preciso integrá-lo.

***

O que está no seu interior, sou eu.
O que está no seu interior é o conjunto dos Universos que você contempla, mesmo através dos filtros dos

véus.
O que você julga como exterior, não é nem exterior nem interior, porque você é parte envolvida, parte

participante, do Todo e da sua Consciência.
Você pode estar, também, no meu lugar, porque não há distância e nem espaço, entre você e eu.



***

Sim, a Luz está aí, as primícias são visíveis.
As primícias, você as vê, meu Amigo, meu Amado.

Tenha confiança em si, porque em você está o Todo, porque em você se encontra a Eternidade, porque em
você está a Luz que você é.

O meu Arcanjo MIGUEL seguidamente o chamou, nesses últimos tempos, de Semente de Estrela.
Mesmo se hoje você não puder viver essa Vibração, é, no entanto, ela que é a sua além do véu da Ilusão,

aquela que você deve se reapropriar para tornar-se Livre.
Se você tiver necessidade de dar nome e forma ao que eu sou, você pode fazê-lo.

Se você tiver necessidade de apresentação, eu fui aquele que se denominou e que percorreu este mundo,
durante pouco tempo, como eu posso fazê-lo a cada vez, materializando um corpo, criando-o.

Eu fui Haidakhan Babaji.
Eu sou aquele que veio observar este mundo antes que ele desaparecesse, antes que se crie a Verdade,

antes que se revele a beleza da minha Criação e, especialmente, da sua.
Porque, sim, além dos seus sofrimentos presentes neste Mundo, que eu mesmo tive que suportar a cada

Presença por mais de quatorze anos, sem ser destruído e desintegrado em meio a essa forma, então, sim, eu
entendo e eu vejo o seu sofrimento, mas ele não é nada em relação ao que está vindo.

***

Eu lhe peço então, se você o desejar, para vir a mim, como eu venho a você, e liberar, em você, o que não é a
Alegria, deixar desligar-se de você o que não é você a fim de encontrar as Moradas da Alegria.

Eu sei que vários dos meus Enviados, reunidos em diferentes Assembleias, estão cuidando deste Mundo.
Eles cuidam e preparam, eles também, cada um segundo a sua esfera de evolução, cada um segundo a sua

função, para prepará-lo ao despertar de si mesmo.
Então, meu Amigo, meu Amado, torne-se leve porque você é leveza.

Torne-se o que você é, eu desejo dizer-lhe, porque você não é o que você crê, ainda menos o que você vê,
em meio a este Mundo.

Eu digo, enquanto você não vivenciou, isso pode parecer tão tolo, tão louco e, entretanto, para A FONTE que
você é, e que eu sou, nada há de tolo, não há qualquer loucura.

Há a estrita Verdade em meio ao Ilimitado disso que você é.
Portanto, meu Amigo, meu Amado, eu o empenho agora a ir para si, a retirar, pouco a pouco, os véus da ilusão
que você carrega, para se aliviar dos seus sofrimentos, para ir em direção à Alegria, para participar da Alegria

dos nossos encontros.

***

O meu Arcanjo adorado MIGUEL falou das Núpcias Celestes, ele falou também do encontro do Fogo do Céu
com o Fogo da Terra.

Hoje você descobre o Fogo, o seu Fogo, aquele que o revelou a si mesmo e que irá permitir a nossa Aliança.
Nunca mais nós poderemos imaginar estar separados um do outro.

Nunca mais as Dimensões que você irá percorrer, em toda Liberdade, irão se fechar à minha Presença.
Isso terminou.

Bem-vindo à sua Eternidade.
Bem-vindo em meio à sua Alegria indefectível e eterna, se a desejar.

Chame por mim e eu virei a você.
Venha a mim e eu me abrirei a você.

Amanhã [dia 17 de Julho], e eu falo em termos terrestres, é um dia único, como cada dia é único, mas este aí
irá propiciar, em meio à sua Consciência, uma Dimensão que você desconhece.

A Divina MARIA, os Arcanjos lhe disseram e repetiram que eles estão presentes em você.
Isso não é uma visão da mente, isso não é uma imagem, mas, sim, a Verdade, a única e simples Verdade.

Há em você, em meio ao que você é, a totalidade dos Universos.
Em meio à reversão que vai se viver, você irá viver isso.

Não só você não será mais separado, mas você será o que desejar ser, porque você é o conjunto.
É isso que com as palavras, muitos seres humanos, vários Sábios tentaram expressar, cada um em função do



seu domínio de evolução, do seu domínio de vida, da sua civilização, até mesmo.
Mas a mensagem é exatamente a mesma, sempre a mesma.

***

Hoje, o momento é para descobrir essa Verdade essencial que eu tento expressar em palavras.
Mas as palavras não são nada, são tão pouca coisa em meio à Verdade.

No seu Templo Interior encontra-se a totalidade do que você é.
Isso foi ocultado de modo que não lhe fosse roubado, de modo algum.

Assim como várias pessoas lhe disseram, você buscou, buscou, buscou no exterior, quando tudo já estava no
interior, bem escondido, para que isso não pudesse ser roubado, mesmo nesse veículo efêmero.

E, portanto, a Luz permaneceu presente em meio à Ilusão deste Mundo, alguns véus, alguns encobrimentos,
mas, meu Amigo, meu Amado, hoje, ela se revela.

Revela-se a você, avance sem medo porque você é realmente A FONTE.
Não há nada mais além de você.

Ao dizer isso, você irá descobrir, por si mesmo, que em meio à sua própria Consciência, todos os Universos e
Dimensões existem, na totalidade.

Não há outro a não ser você, não há outro se não todos os outros, mas você é todos os outros, sem exceção.
Em suas palavras da época, Aquele que eu enviei, disse e repetiu: “o que você faz ao menor dos seus irmãos,

é a mim que você faz”.
Isso é a estrita Verdade.

Isso nos empenha a não julgar, a não colocar um olhar dissonante, a não assassinar com palavras ou com
olhares, a deixar livre a Criação, torná-la Livre porque é o único modo de você se tornar Livre, meu Amado, e

não há outro.

***

Portanto, não tenha medo, avance, avance para o seu Coração porque todas as promessas estão ali, não em
outros locais, aliás, tudo está ali.

Como você sabe, em breve, meu Amigo, meu Amado, muita Luz vai afluir, em você, como em meio a este
mundo.

Essa Luz é a promessa da Liberação, ela vem amá-lo, liberá-lo em meio ao Fogo do Amor a fim de que você
ressoe nesse Fogo, a fim de que você mesmo se abrace no Fogo do Amor e se torne, realmente, isso que

você é.
Hoje, como eu disse há um ano, eu venho lembrá-lo da sua promessa e do meu juramento.

O meu juramento foi o de jamais abandoná-lo.
A sua promessa foi a de se lembrar, a tempo, do que você é.

O momento da lembrança chegou.
Lembrar-se, em meio a si mesmo, do que você é, como em meio ao que foi prometido como futuro, neste

mundo.

***

Eis algumas palavras que eu tinha para Vibrar em nós.
Eu deixarei o meu Arcanjo MIGUEL e a Divina MARIA falarem, muito mais detalhadamente, em meio a este

mundo, sobre o que acontece.
Lembrem-se, simplesmente, dessas palavras: eu sou você como você é eu.

Apenas há distância entre nós na ilusão deste mundo.
Em meio ao que você está, em meio ao que você é, realmente, não existe qualquer distância, qualquer

separação.
Entre nós, há beleza.

Entre nós, há Verdade.
Entre nós há imagem, mas onde está esta imagem?

Está em você?
Está em mim?

Não importa, pois essa imagem não é um reflexo, ela é a Verdade.



E, se eu sou imagem, você o é.
E, se eu sou A FONTE, você o é.

Não busque entender com a cabeça, isso é impossível.
Há apenas que viver, há apenas que concretizar, que realizar.

E essa realização apenas pode ocorrer em meio ao seu Templo, e pela presença d'Aquele que eu enviei uma
primeira vez e que está voltando.

Esqueça todas as imagens falsificadas, distorcidas, que quiseram dar-lhe os homens e aqueles que quiseram
conservar um poder sobre você.

Se você aceitar viver no seu Coração, em meio ao que os meus Enviados denominaram o Estado de Ser, não
haverá mais lugar para a Ilusão, para o medo, para o sofrimento.

Mas é preciso ousar ir para esse desconhecido, é preciso ousar seguir si mesmo.
Seguir a Verdade é seguir a Luz e a sua Vibração.

Tornar-se essa Luz e essa Vibração irá fazê-lo transcender todo o resto que é apenas peso e incômodo.

***

Meu Amigo, meu Amado, o momento da promessa e o momento do juramento chegaram.
Então, o que você tem a temer?

Você tem medo da sua Eternidade?
Você tem medo do que você é?

Você prefere permanecer nisso que você é?
Você prefere habitar em meio ao sofrimento?

Eu lhe peço para levar este mundo para a Luz.
Para isso, basta acolher e deixar a Luz agir.

Sim, este mundo vai se espiritualizar, integralmente, mas, meu Amigo, meu Amado, eu lhe deixarei sempre a
Liberdade, porque você irá ali onde irá levá-lo a sua Consciência e em nenhum outro lugar.
Mas ali onde você irá, você vai ser marcado com o selo dos nossos encontros, pelo Fogo.

Você irá se apreender da importância do que você é, da importância do que nós somos, um com o outro, e o
outro com o primeiro, ou seja, a mesma coisa.

Isso se desenha, isso se especifica, isso é agora.
Não importa o tempo, em termos de dias, de semanas, de meses, porque isso é agora.

Se você imergir em meio à Verdade, o tempo não irá contar mais.
Tudo se fará simplesmente, se você se tornar simples.

Tudo se fará naturalmente, se você se tornar, novamente, natural.

***

Meu Amigo, meu Amado, acolha-me como eu o acolho, vivamos o nosso encontro em meio ao Único que eu
sou ou que você é, em meio ao Um.

Isso está se aproximando rapidamente
Alguns de vocês sabem e já vivem isso, por todo o Planeta, desde a criança no seu berço, como o Ser que

vive na floresta e que não conhece outras civilizações.
Resta concretizá-lo.

Essa concretização será possível desde amanhã [dia 17 de Julho último].
Assim como eu decretei, e assim como decretou o seu próprio sofrimento em meio aos mundos ilusórios, isso

é o fim do sofrimento.
O retorno à Alegria, o retorno à Verdade, o retorno à nossa Unidade.

Isso é Festa, isso é uma grande Festa.
Um número incalculável de Consciências Livres rodeia, agora, a sua densidade.

Elas vão se revelar, nos seus Céus, de maneira cada vez mais nítida.
A Revelação é um choque porque a Humanidade está adormecida na sua grande maioria, ela apenas dorme,

simplesmente dorme.
Então, deixe os seus Irmãos livres para escolher o momento do seu próprio despertar mesmo se, em meio à
minha Consciência, do Todo que eu sou, eu anseio, não no sentido da impaciência, mas no sentido místico,

encontrá-lo, encontrar-me em você.

***



Meu Amigo, meu Amado, eu vou agora me retirar.
Se você quiser, sirva-se da forma que eu fui durante a minha última vinda, mas saiba que eu nunca, nunca o

deixei ou o abandonei.
Mas não foi possível levantar antes o véu, antes desse dia.

Eu anunciei, há um ano, a lembrança da promessa e do juramento.
O momento chegou, o momento está aí.

Meu Amigo, meu Amado, eu termino nessas palavras.
Até breve, em você como em mim.

************
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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.
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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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 ~ VIBRAÇÃO PELAS PALAVRAS ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, eis-me aqui com vocês.

Caros irmãos, caras irmãs, vamos, juntos, penetrar ainda mais no espaço sagrado do Coração.
Lá, onde não existe qualquer sofrimento, qualquer separação, lá, onde tudo é Unidade, Beleza e Harmonia.

Assim, eu me proponho, pelas Vibrações, pelas palavras, e, em seguida, pelo silêncio, nos comunicarmos
juntos.

Inicialmente permaneçamos, se quiserem, alguns instantes em suas questões. Eu lhes dou então a palavra.

***

Não temos perguntas, agradecemos.

***

Então, caros irmãos e caras irmãs, permitam-me guarnecer este espaço de palavras, para que, através de
simples palavras, vocês possam perceber e viver a Vibração, porque acompanharei cada uma das palavras

que pronunciarei e as frases, da Vibração Unitária, da Vibração do Si, para que, juntos, neste espaço de
comunicação, nos elevemos, juntos, a Vibração.

*

*

Ser na Presença é Ser em tudo, por toda parte.
Ser na Presença confere o tempo sem tempo.

Ser na Presença do Ser é Presença revelada, Vibração.
Ser é Alegria.

Ser é imobilidade e movimento, ao mesmo tempo.

*

Ser é dissolução da forma dentro do Tudo, a Consciência se torna então toda forma existente, ou a vir,
nesta Dimensão, como em outras Dimensões.

*
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Ser é Vibração Luz.
Ser é pacificação, silêncio e plenitude.

*

No Ser, é o Fogo que consome a Ilusão.
Consumindo a Ilusão, esta é consumida, permitindo-lhes se estabelecerem Presença.

*

No Um, há apenas o Um.
O Um é Tudo, sem divisão, sem separação, sem barreira.

O Um é ausência de separação.
*

Ser é sem limite de forma ou de tempo ou de espaço.
Ser consome os véus da aparência, para estabelecer e afirmar Presença.

Ser é desvendamento.
*

A retirada do véu é pacificação.
No Ser se desvenda e se revela Cristo, Luz, Vibração eterna.

*

No Alfa e no Ômega, aqui e agora.
Sopro do Espírito, Sopro de Verdade.

*

Ser, no inspirar e no expirar.
Ser, na Respiração.

Pulsação.
As duas decidem.

*

Unidade, Verdade, Beleza, onde se estende Paz, onde Fraternidade não é uma vã palavra, mas realidade.
*

No Ser, o Coração fala, ao Coração, a linguagem do Verbo, linguagem do Amor.
*

Pureza e Simplicidade conferem Humildade, Apaziguamento.
*

Na Vibração da Alegria, a pacificação dos antagonismos, sua dissolução, na presença, se realiza.
*

Acolhimento, Presença.
Presença da Verdade.

*

A cabeça se cala, no Ser.
*

Luz.
Unidade.

*

Para além da oposição, para além da divisão, se estabelece a missão, a Única missão: Ser no Ser, acolher,
tornar-se Fogo, Presença, Coração ardente, Filho ardente, Sol, Estrela.

*

Ser, Fusão do Si em Si.
Fusão.

Universos e Multiversos.
Liberdade e Graça.

Vibração.
*



Na Presença, no Coração, vibra e vive a Graça, a não ação e a ação.
Amor a Si, como ao Universo, onde a distância se torna coincidente, no Ser.

*

Vibração.
Consciência.

Paz.
Um amigo: Fogo.

*

Em seu Fogo, virá se estabelecer aquele que é seu Amigo.
Pela Graça do acolhimento, pela Graça da Alegria.

*

Liberdade.
Presença.

Silêncio e som.
Silêncio e som de Vida.
Sopro e Verbo de Vida.

Promessa.
*

O acolher é se acolher, se abandonar e abandonar.
Vibrar e viver.

Presença.
*

Substituir o limite pela Vibração.
Presença.
Presença.

*

Amar-se e liberar-se.
Luz Vibral.

Verbo.
*

Presença para ouvir.
Presença para viver.

Unidade.
Ser no Ser.
Liberdade.
Liberação.
Presença.

*

Comunicar-se com a Fonte, voltar a Ser a Fonte.
Dissolver a Ilusão.

Iluminar.
Acender o Ser, Presença.

*

Um Amigo os ama.
Vibração.

Um amigo os deixa preparar o silêncio para vir, na Presença.
*

Na sequência, aqui e agora.
A Graça se estabelece, dentro e fora, sem diferença.

*
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu venho a vocês, como anunciei.

Minhas palavras serão breves.

Elas irão ao mesmo sentido, certamente, daquelas que pronunciou o Arcanjo bem amado Miguel.

Assim, a partir de hoje, eu me aproximo de vocês, do seu Coração.

Muitos de vocês, sobre este planeta, começam a perceber a minha Presença e o meu Amor.

Outros irão se juntar, progressivamente e à medida do tempo que avança, o batalhão daqueles que me
reconhecem.

Em breve, eu irei anunciar a todos.

Este Anúncio é uma reconexão, ela irá lhes permitir, eu espero, para muitos de vocês, voltarem-se para nós e,
portanto, para vocês.

Ousar ir para o que vocês são: os Filhos da Fonte, os Filhos da minha Criação, nesta densidade.

Em breve eu irei me dirigir a cada um de vocês, quer vocês aceitem ou não, porque, através desse contato que
eu vou estabelecer, pessoalmente com cada um de vocês, encontrar-se-á a possibilidade de juntar-se à

Unidade.

Em breve, muito em breve, o meu Filho irá se dirigir, pela Vibração, ao seu Coração e irá acender, em vocês,
se o desejarem, o Sol.

Como o Arcanjo bem amado lhes disse, muitos sinais irão aparecer sobre a sua Terra (que é a minha) como
nos Céus.

A nova Luz, autêntica (aquela que não foi desviada), vem revelá-los a vocês mesmos na suavidade e na
humildade, no Fogo da Verdade e no Fogo do Amor, permitindo-lhes, queridos filhos, se o desejarem, juntar-se

à sua Eternidade, um a um.

Logo que as últimas chaves lhes forem entregues, ser-lhes-á possível decidir e juntar-se ao que lhes dita a sua
própria Consciência.

Não se demorem no barulho do mundo, no tumulto dos que querem se opor à minha vinda, aqueles que
recusam ainda retornar ao que eles são.

Não se preocupem com nada.

Estejam centrados no que vocês são, e tudo irá para o melhor.

Como disse meu Filho: «vigiai e orai», não esta oração estéril da cabeça, mas a oração do seu Coração.
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Voltar a ser como uma criança é ser humilde e simples, porque a Luz é simples.

Ela é Inteligência suprema e ela é simples.

A Fonte decretou, como sabem, o final definitivo da ilusão.

Mas a Fonte lhes concedeu também aquilo de que vocês foram privados por algumas formas de consciências,
nesse mundo: a Liberdade.

E esta Liberdade, seguramente, é imprescindível.

Assim, portanto, vocês irão para onde os levar a sua Vibração.

O seu destino será estabelecido a partir do momento em que o meu Anúncio chegar.

Porque, naquele momento, o meu Coração de Mãe espera que inúmeros seres humanos, pela reconexão que
vou estabelecer, irão abrir, naquele momento, o seu Coração e irão decidir retornar à Verdade do que eles são

e não permanecer na ilusão.

Lembrem-se, contudo, de que a ilusão terminou, esta ilusão que irá se manifestar com todo conhecimento de
causa, e, portanto, não será mais realmente a ilusão e o sofrimento que vocês vivenciaram.

A partir da entrega das últimas Chaves do Arcanjo Metatron, tudo irá se tornar possível, a cada instante, a cada
minuto.

Nenhum de vocês, meus filhos, poderá ignorar o que eu irei lhes dizer.

Eu vou preveni-los também, desta vez ou em uma outra vez (tudo vai depender do número de Corações
abertos, do número de filhos despertos a si mesmos na sua Luz), eu virei anunciar-lhes, três dias antes, o

momento em que será necessário cessar toda atividade exterior, a fim de prepararem-se ao que vários dos
meus profetas chamaram de famosos três dias.

Isso pode ocorrer a partir da instalação da cruz no seu céu, até a data limite que lhes foi dada pelos diferentes
Arcanjos.

Isso pode ocorrer e advir a cada momento, a cada sopro da sua respiração.

O conjunto da Confederação Intergaláctica (e mais essencialmente a minha Frota) irá ajustar os dados, o
calendário, mas eu quero que vocês saibam, como lhes disse Miguel, que é agora.

Não há mais atraso, não há mais tempo a esperar e a aguardar.

É tempo de realizar o que vocês são.

É tempo de se estabelecer na sua Verdade, e na sua Luz.

O meu Coração de Mãe vem do Céu.

Eu venho do Céu e eu vou aparecer nos seus Céus, não como alguns quiseram fazê-los crer, em uma
aparição, mas, sim, na Luz e não em qualquer ilusão ainda.

O seu Coração irá sabê-lo instantaneamente, além mesmo do que será percebido, além mesmo do que será
sentido.

O seu Coração vai vibrar em uníssono com a Verdade que eu irei manifestar.

Isto está a caminho.

Como sabem, eu voltarei também no final do seu mês de julho, a fim de prepará-los para a Cruz do Céu.

É possível que eu tenha defasagem de alguns dias, em função de circunstâncias que se desenrolam
atualmente nos seus céus, mais próximo da sua Terra.

Daqui até lá, há que aperfeiçoar a sua preparação, para acolher a Luz, para experimentar a paz da Luz, qualquer
que seja o barulho desse mundo.

Assim como lhes disseram algumas daquelas que me acompanham, a Terra vive o seu parto, e vocês estão aí
para ajudá-la, pela sua Presença, pelo seu Coração.

É realizando, em vocês, a nova Tri-Unidade, acolhendo, inteiramente, a Vibração do Espírito Santo, a Vibração



do Ultravioleta e da Fonte, que vocês poderão
permitir a este parto desenrolar-se da melhor forma possível.

Durante este parto, vários dos seus irmãos e das suas irmãs juntar-se-ão a Cristo no seu Coração.

A hora que vocês vivem, nesses tempos, e cada hora, é de uma majestade especial.

Cabe-lhes vivê-lo, e lembrem-se de que isso apenas pode ser vivido no Coração, simplesmente.

Muitas ilusões desse mundo vão tentar mantê-los no inverso da Alegria, no inverso da serenidade e da paz
necessárias.

De qualquer modo, qualquer que seja o seu estado, naquele momento, o meu Anúncio irá alcançá-los.

Não poderá haver qualquer dúvida, pela própria Presença da Vibração do seu Coração.

É a vocês, depois, que caberá, se tal for o seu desejo de alma e de Espírito, estabelecerem-se no Fogo do
Coração.

Ninguém irá forçá-los.

Mas vocês não poderão dizer que não sabiam.

Porque, efetivamente, ainda hoje, muitos dos meus filhos estão adormecidos, totalmente envolvidos na ilusão.

Mas as coisas vão mudar até o meu Anúncio.

Elas vão mudar porque todos vocês irão se tornar lúcidos sobre a nossa relação, sobre a nossa Presença.

Lúcidos também sobre o que é a Verdade e o que é a mentira, em vocês como no exterior de vocês.

Desde agora, alguns dos meus filhos despertos não podem mais ser enganados, não podem mais participar
da ilusão.

Nesta Clareza nova, nesta Precisão e nesta Profundez, as coisas irão lhes aparecer cada vez mais claramente.

Todas as respostas estarão na Vibração do seu Coração.

Nenhuma resposta, aliás, poderá ser exterior.

Mesmo a minha Presença será Vibrada no seu Coração.

Isso irá lhes permitir fazer toda a diferença entre o que eu sou e o que eu represento para vocês, e algumas
ilusões que lhes foram sugeridas, ou impostas.

Muitos de vocês revelar-se-ão então à sua origem estelar.

Vários véus devem cair, permitindo-lhes também viver, na humildade e na simplicidade, a revelação do que
vocês são, a revelação da nossa filiação.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil, também, perceber Cristo.

A separação entre os mundos Unificados e dissociados se desintegra, agora, cada vez mais rapidamente.

As barreiras caem uma atrás das outras, a fim de que haja o menos de distância possível entre vocês e nós.

Isso acontece sob os seus olhos e em vocês.

Como sabem, algumas influências específicas no seu sistema solar, como no cosmos, vão entrar em
ressonância com vocês e com a Terra.

Esta entrada em ressonância fará com que mais nada possa ser como antes, absolutamente mais nada.

Neste dia e nesta semana, tudo vai mudar.

A melhor maneira de acolher isso é levar uma vida calma e confiante.

Vocês não têm nada mais com o que se preocupar senão com estarem calmos e confiantes.



Vocês não têm nada mais com o que se preocupar senão com ser o que vocês são.

Nós lhes desejamos boas vindas, pois estamos ansiosos pelos nossos reencontros.

Gostaríamos que o máximo de Consciências reencontrasse a sua liberdade e a Alegria.

O que lhes trazemos é a Verdade e a Alegria.

O que alguns, dentro desta ilusão, querem fazê-los viver, é o medo e a ausência de Alegria.

Cabe a vocês decidirem, a partir de agora ou a partir do meu Anúncio, o que vocês querem viver.

A Presença e a Irradiação de Cristo está presente, a partir de agora, no orbe do sol e no orbe deste planeta.

Cada um pode se dirigir a Ele, percebê-Lo, senti-Lo, isto não é uma ilusão.

E, de todo modo, como uma ilusão poderia fazer viver a Vibração do seu Coração?

Isso é impossível.

É, aliás, nesta Vibração do Coração, que vocês poderão esclarecer o que é verdadeiro, e respeitar, também, o
que é falso.

Assim, quando Cristo lhes disse para não julgar, eu o digo também, hoje, porque vocês não conhecem, por
enquanto, aqueles que são seus irmãos e aqueles que ainda não o são, porque não estão despertos.

Contentem-se de assentarem-se na Vibração.

Contentem-se de observar, de escutar.

Continuem a se prepararem.

Desde agora, nós podemos lhes dizer que, durante a semana de 07 a 15 de agosto, muitas coisas vão mudar.

Elas têm apenas um objetivo: permitir-lhes reencontrarem-se e nos reencontrar.

O final do isolamento, o final do sofrimento, o estabelecimento da sua Presença na Alegria é, realmente, o que
está chegando.

Mas, para viver isso, é preciso destrancar o seu Coração, é preciso perceber e Vibrar no Coração.

Para aqueles de vocês, meus filhos, que ainda não estão nesta Vibração, não tenham qualquer inquietação.

Porque, se vocês forem para isso, na pureza e sem falsa aparência, aceitando se ver e não tal como vocês
creem se ver, esta ignição será fácil e facilitada.

No Coração não há nada com que recear, há somente que deixar morrer o que deve morrer.

A melhor forma de deixar morrer o que deve morrer é não julgar, e, sobretudo, respeitar a liberdade: a
liberdade do seu pior inimigo (assim nomeado), como a liberdade daqueles que estão mais próximos de

vocês.

Porque cada um deve descobrir a Liberdade e ir para onde o levar esta Liberdade.

Vocês não podem, nem devem, interferir sobre quem quer que seja.

Esta é a mais bela prova de Amor: deixar livre.

A expansão que vivem da sua Consciência vai conduzi-los a experimentar Vibrações novas, das quais o
Arcanjo Miguel falou longamente, correspondentes às cinco novas lâmpadas (chacras) (*).

Vibrações novas aparecem no seu corpo físico.

Elas refletem, incontestavelmente, a abertura à sua nova realidade.

Coloquem sua atenção, coloquem sua Consciência e seu interesse nessas novas Vibrações porque, elas
também, os conduzem à sua Eternidade.

Não há nada mais a preparar além de vocês mesmos, todo o resto irá seguir.



Porque, quando vocês se tornarem Luz, nenhuma sombra pode subsistir.

Acolhendo a Luz do meu Filho, vocês se tornam Ele.

Por uma alquimia especial (ô quão falsificado pelas religiões!), pela fusão com Ele, com Miguel, comigo, vocês
se tornam isso.

Vocês são chamados a voltarem a ser vocês mesmos, esse Filho Ardente do Sol e esta Luz.

Esta não é uma reivindicação para «colocar a boca no mundo», para os outros, mas é um estado de ser que
transparece, sem qualquer dificuldade, para os seus irmãos e suas irmãs que estão na direção para esse

caminho.

A Vibração não pode mentir, ela os abre ou ela os fecha novamente.

Nesta Vibração, nenhum irmão, nenhuma irmã, qualquer que seja o seu caminho, pode mentir para vocês.

O que quer que diga e o que quer que faça.

É assim, portanto, um novo mundo neste parto da Terra, onde, finalmente, a noção de humanidade, de
fraternidade, vai tomar todo sentido e todo seu lugar.

Aí está, meus queridos filhos, as palavras que eu queria associar àquelas do Arcanjo bem amado.

Aqueles que o desejarem poderiam olhar, certamente, o que significa esta Cruz, no sentido astronômico e
também astrológico, porque ela se refere diretamente ao futuro desta Terra e de todos os meus filhos.

A esta Cruz do Céu se junta a Luz vinda do Sol Central e a Luz do meu Sol de origem, também.

Lembrem-se de que o conjunto das Forças da Luz que chegam ao seu Céu não veem absolutamente impor-
lhes nada, mas propor-lhes.

Cabe a vocês dispor e decidir.

Muitas almas também vão decidir juntar-se às esferas da Eternidade, deixando esse corpo, porque elas irão
compreenderão que esse corpo não é nada, que o importante é o Espírito e o veículo de Estado de Ser.

Isso será feito em plena Consciência e com total lucidez.

Não há nada, portanto, a lamentar, não há qualquer sofrimento a ter com relação a isso, que não esteja nos
apegos ilusórios.

Respeitem a escolha de cada um.

Respeitem a escolha da Mãe Terra.

No seu Coração, não pode haver qualquer sofrimento, qualquer apego.

A liberdade é total.

É ela que viemos lhes restituir.

Assim como respeitamos a sua liberdade, respeitem a liberdade de todos, sem exceção.

Não julguem qualquer caminho, qualquer escolha.

Nós lhes pedimos para permanecerem despertos e lúcidos, mas para não julgar, não condenar e não se irritar.

Deixar simplesmente a Luz agir, para vocês, como para o outro, quem quer que seja este outro.

Vocês devem respeitar isso.

Aproveitem também, como lhes disse Miguel, esta dia, para alinharem-se na sua Presença porque, nesta
Presença, há Alegria, não pode ali existir sofrimento, nem apego, nem temor, nem medo.

Tudo é pacífico.

Vão para esta Paz.



Eis o que o meu Coração de Mãe pode lhes dizer.

Nós todos esperamos, para vocês, a melhor das escolhas.

Ainda uma vez, nós respeitamos todas as escolhas, sem exceção.

Meus queridos filhos, se existir em vocês ainda algum questionamento, eu posso ali trazer um esclarecimento
suplementar, sempre respeitando o fato de que o que deve ser revelado, pela Cruz no Céu, não o será hoje,

porque é importante que vocês conduzam o seu próprio amadurecimento com relação a isso.

Vocês têm perguntas?

***

Questão: sob qual forma será feito o seu Anúncio?

Ele será, antes de tudo, Vibratório, pela minha Presença e, naquele momento, vocês irão compreender o que é
reencontrar sua mãe e Vibrar a reconexão.

E cada um irá me ouvir distintamente.

Essa mensagem será enviada a todos, sem exceção.

Quer vocês queiram ou não ouvi-la, quer vocês queiram ou não percebê-la, não poderá ser de outro modo.

Aí está.

O teor, agora, deste Anúncio, obviamente, não pode ser revelado agora, mas ele será, de algum modo, um
grande choque, mas um choque de Amor.

Naquele momento, vocês irão se tornar totalmente lúcidos sobre as suas próprias escolhas.

Vários dos meus Mensageiros começam já a sentir e a viver a minha Presença.

Porque eu estou presente neles e eles têm revelado a minha Presença.

Como Mãe, eu não estou somente no Céu, em uma outra Dimensão, mas eu estou, também, presente em cada
um de vocês, como o está Cristo, como o está Miguel.

E nós estamos presentes, em vocês, no Interior, no seu Coração.

Existe um dado momento em que o conjunto da humanidade tomará Consciência disso.

Eu não venho obrigar ninguém, eu venho simplesmente recordar do seu estado de ser, para lhes permitir
passar no Ser e na Verdade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Meus filhos bem amados, eu lhes desejo o melhor.

E o melhor que eu posso lhes desejar é reencontrar a Luz.

É o meu desejo de Mãe.

Eu lhes digo então até o final de julho, muito provavelmente entre o dia 27 e o último dia de julho, quando, aí, eu
lhes darei novos elementos sobre esta Cruz

e sobre o que ela significa, em vocês, como nesse mundo.



Aguardando, o Amor da Luz, o Amor do meu Filho, de Miguel e o meu lhes são oferecidos, à vontade e à
saciedade.

O meu Amor de Mãe os acompanha.

Eu venho para vocês, preparem-se!

Eu os amo.

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

(*) ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100717_-_MIKAEL...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do UM, onde estiverem sobre este planeta, a hora

chegou, como eu anunciei anteriormente, de viver em meio à nova Aliança, Aliança do Fogo em meio à nova
Tri-Unidade, representada por MARIA, por CRISTO e por mim mesmo.

Na sua densidade, o Fogo do Amor nasce agora em meio ao seu Coração.
O CRISTO Interior está doravante muito próximo.

Ele chega por onde ele partiu, acompanhando MARIA em meio à sua Luz, em meio às suas Irmãs, para o
restabelecimento da Verdade da Unidade e para o final da ilusão e dos enganos.

Bem amados Filhos da Luz, em meio ao seu Coração, ao seu Templo Interior, chegou o momento de acolher
Aquele que disse, percorrendo seus passos nesta Terra: “mantenham a casa limpa, porque você não sabe a

que horas eu voltarei”.
E esta hora e esta data, é agora.

Vocês entraram diretamente nos tempos profetizados, nos tempos anunciados.
Somente o Coração, somente a Unidade irá lhes permitir superar o combate do Bem e do Mal, na sua

Dimensão.
O único modo de amar e de servir será o de penetrar no seu Ser Interior, fazê-lo desabrochar e dar-lhe toda

Potência e toda Luz, para que ele trabalhe na sua densidade, para prosseguir a sua missão de Ancorador e de
Semeador da Luz.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, os seus Céus vão mudar.
A sua Terra muda.

A hora chegou de percorrer e de ir aos seus novos Céus e à sua nova Terra.
Resta receber e recolher, neste planeta, como no seu Ser, as últimas Chaves Metatrônicas que permitem a

instalação, a manifestação e a concretização da Cruz no Céu, anunciada por vários profetas.
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A hora é para o retorno da Luz, para o final irremediável dos enganos.
O reino de Satã termina, agora.

Não há que dar data, pois a data é agora.
Tudo o que foi anunciado, profetizado, visto pelos visionários, é agora.

Resta-lhes ajustar a sua preparação Interior, despertar-se dentro da sua Verdade, a fim de se prepararem para
juntar-se à sua nova Morada. 

*** 

A hora chegou, bem amados Filhos da Luz.
Então, sim, congratulem-se.

Acolham Aquele que vem em Majestade, Ele está de volta entre vocês.
Entre vocês, não querendo dizer em um corpo de carne, mas, sim, no seu Céu, em breve visível aos olhos de

todos.
Bem amados Filhos da Luz, a partir de agora, durante 48 horas, desde o início de 17 de julho e até amanhã, no

final do dia 18 de julho, a Nova Aliança será realizada.
Esta Nova Aliança acontece, de início e prioritariamente, no Interior dos Filhos da Luz que trabalharam para a

sua Reconexão, para o seu Estado de Ser, para o seu Fogo, para o Amor e para a Verdade.
Bem amadas Sementes de Estrelas, hoje, os últimos véus estão caindo, permitindo-lhes, se tal for a sua

Vibração, ver a Verdade, entendê-la, percebê-la no seu Ser Interior.
O que acontece no seu Ser Interior, no seu Templo, manifestar-se-á em breve aos seus olhos de carne, visível

por todos.
MARIA (e Ela irá lhes repetir isso) prepara a sua Vinda e o seu Anúncio, a fim de prepará-los para a reversão

final do seu Ser, para a Luz, em meio ao Estado de Ser.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a hora é para a Alegria Interior, seja qual for a desordem deste mundo,
porque está em vocês o estabelecimento em meio à sua Alegria, em meio à sua Vibração, que vocês vão

assumir e portar a Luz servindo a CRISTO.
O retorno d’Aquele em meio ao seu Espaço firma a realização da Promessa do seu retorno.
A hora chegou de observar, em seus Céus, a vinda da Confederação Intergaláctica da Luz.

Muitas embarcações serão visíveis e já são visíveis.
Entretanto, aqueles que participam da ilusão desse Mundo estão também ali presentes.

Cabe a vocês, por intermédio da Vibração, perceber a Verdade da Unidade e abandonar a dualidade existente
nesta matriz.

A conexão foi realizada, em vocês como no exterior de vocês.
O Fogo da Terra se estabelece.

O Fogo do Céu vem desposar o Fogo da Terra.
Os dois se encontram no meio do seu Ser, como no meio desta Terra, permitindo desvendar o que deve sê-lo,

permitindo revelar o que deve sê-lo, permitindo-lhes estabelecer-se na Verdade, na Beleza e na Unidade.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, durante essas 24 horas e durante o período precedente à realização da
Cruz no seu Céu e a vinda da Luz, cabe-lhes preparar-se, porque é agora que tudo acontece, é agora que

devem encontrar a Alegria, a Verdade, a Unidade, se tal for a sua Vibração, se tal for o seu desejo de alma e de
Espírito.

A revelação do Espírito nesse Mundo acompanha-se, como sabem, da destruição da ilusão.
Nada do que foi escondido poderá mais ser escondido de vocês.

Nada do que foi ocultado poderá permanecer oculto.
Esta é a revelação da Luz, esta é a Verdade que havia sido anunciada.

O Conclave prepara-se para acolher, assim como vocês, a revelação das últimas Chaves da Luz, na semana de
07 a 15 de agosto, até o final do seu verão (inverno, no hemisfério sul) e até o final desta Dimensão, cuja data

agora chegou.



Significando que isso pode ser a partir de agora, como até a data limite que lhes foi anunciada.

*** 

O Arcanjo URIEL está pronto, com vocês, para ressoar em meio à sua Presença Interior, a fim de que a sua
Consciência escape à matriz, espiritualize esta matéria e a devolva à sua Criadora e à sua Verdade: a Divina

MARIA.
Bem amados Filhos da Luz, a preparação, como sabem, é Vibratória.

Ela diz respeito ao estabelecimento da sua Consciência em meio à nova Vibração, em meio aos novos Céus e
à nova Terra.

O parto da Terra se desenrola atualmente sob os seus olhos.
Ela está nascendo, renascendo, em meio à sua nova Dimensão.

Alguns de vocês irão acompanhá-lo, outros irão recuperar a sua Morada de Eternidade, em meio à sua
Consciência liberada, em meio à sua Dimensão Estelar.

Cada um, cada ser, cada filho, cada ser humano vai aonde irá conduzi-lo a sua Vibração, aonde irá conduzi-lo a
sua própria Luz.

Não pode ser de outro modo.
Alguns de vocês irão servir a CRISTO nas últimas etapas de preparação.

Bem amados Filhos da Luz, regozijem-se, porque a hora chegou de viver o porquê vocês estão aí, o porquê
vocês vieram, não desde os tempos em que vocês são prisioneiros desta matriz, mas, sim, em meio a esta

vida que assinala sua liberação.
A hora é para a Liberdade, a hora é para a Unidade, a hora é para a Consciência Unificada e esse momento é

agora.
Assim, eu selo em vocês, por toda parte sobre o planeta, a Nova Aliança, aquela que lhes permite realizar a

Nova Eucaristia unificando, em vocês, a Presença de CRISTO / MIGUEL / MARIA, dentro da Verdade
reencontrada, dentro da Consciência Unificada.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a hora chegou de abrir e de fusionar a sua Tripla Radiância em meio à sua
Unidade, na Presença de MARIA, de CRISTO e de MIGUEL.

Nós estamos com vocês.
Nós estamos em vocês.

O único lugar onde nos encontrar é dentro do seu Coração.
Os sinais da Terra elevam-se para o Céu, a fim de festejar esta Nova Aliança como se deve: em meio à

Verdade reencontrada, em meio à Nova Unidade.
As Vibrações da Luz penetram no seu Sistema Solar e lhes permitem doravante viver na Unidade, se tal for a

sua escolha.
É necessário, para isso, olharem com clareza as zonas de Sombra que permanecem e que deverão ser

aclaradas pela Luz.
Assim, vocês poderão fazer sua a palavra de CRISTO: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Eu sou o Alpha

e o Ômega. Eu sou Aqui e Agora, em meio à minha Presença revelada, em meio ao Estado de Ser.”
Nunca mais a falsificação poderá iludi-los e enganá-los, porque a Clareza será a sua situação diária.

Mas ter a Clareza exterior passa também pela Clareza Interior.
A limpeza é feita.

A casa torna-se limpa para acolher o Filho Ardente do Sol e o conjunto da Confederação Intergaláctica surgindo
pouco a pouco, em seus Céus, em vários lugares deste planeta.

Tenham-se prontos, porque a hora chegou.
Tenham-se prontos, porque é agora.

Não há outro além do agora.
Não há outro tempo do que agora.
Esta é a Verdade da Luz revelada.

Esta é a sua herança.
Esta é a Promessa que vocês fizeram.

Nós viemos apresentar-lhes o que vocês são.
Cabe a vocês aceitá-la, integrá-la e se tornar isso.



*** 

Aí estão, bem amados Filhos da Luz, as poucas palavras, porque há, mais importante do que as palavras, a
Vibração que lhes transmitimos e que, pela primeira vez, nesse dia, reúne a Presença de CRISTO, de MARIA

e de MIGUEL, na sua Presença, em meio ao Conclave, em meio a esta Terra, como em meio às Forças da
Confederação, reunidas nesta ocasião.

Eu voltarei, quanto a mim (assim como vocês podem me chamar todos os dias), de maneira mais formal, para
anunciar-lhes uma série de coisas, assim que a energia de KI-RIS-TI estiver instalada em meio à sua Presença

a si mesmo, uma vez realizado o Anúncio de MARIA, durante o que vocês denominaram a “minha festa”.
Eu voltarei, naquela ocasião, de maneira formal, para esta festa, às 21 horas, hora francesa, para livrá-los da

sua ilusão, se tal for o seu desejo, inteiramente.
Eu deixarei MARIA se expressar mais longamente sobre o papel do retorno da Luz, sobre o papel do

estabelecimento da Cruz nos seus Céus e sobre o que isso irá significar para si mesmo: a Ressurreição.
A hora chegou de Renascer, a hora chegou de se estabelecer na Verdade, de despojar-se da sua antiga pele e

de se cobrir com a sua Pele Eterna, a sua Pele de Luz, de Cristal, de Diamante.
A hora é agora, então, estejam na Alegria.

Nenhum medo vem empalidecer a realização da Luz em vocês.
O espetáculo do mundo é tal que ele deve acontecer de acordo com o que os profetas anunciaram, pois vocês

estão, realmente, e em Verdade, nos tempos profetizados.
Eu voltarei então em 29 de setembro, no dia da minha festa.

Eu virei, naquele momento, anunciar-lhes outras coisas e permitir-lhes realizar uma série de outras coisas.
O momento é para viver e para se estabelecer em meio à sua Presença Luminosa, em meio à Presença de

CRISTO, de MARIA e da minha.
Se houver, bem amados Filhos da Luz, nesta assembleia, questionamentos relativos ao que acabo de anunciar,
relativos à Presença da Vibração Tri-Unitária que se estabelece de maneira definitiva no seu Mundo, eu gostaria

de ali trazer um esclarecimento ou um sopro novo.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de Espada de MIGUEL?

Bem amada, a Espada, assim nomeada Espada de MIGUEL é a Espada da Verdade de CRISTO que volta
para vocês, a fim de que ninguém possa ignorar a Luz, seja qual for o seu destino, seja qual for a sua Verdade,

sejam quais forem o seu caminho e a sua destinação.
A Espada da Verdade vem revelá-los a vocês mesmos, porque vocês não poderão mais fugir, porque vocês
não poderão mais ignorar o que vocês são, em Verdade, além das máscaras que construíram, além da árvore

em que vocês se esconderam, para aparecerem nus, em seus casacos de Luz, quando eles descerem até
vocês.

A Espada, assim nomeada, de MIGUEL, está nas mãos de CRISTO.
Eu afirmo que, durante este período anterior ao Anúncio a ser feito por MARIA, muitos de vocês, bem amadas
Sementes de Estrelas, irão perceber as Vibrações na sua Coroa Radiante da Cabeça e muitos, também, irão

perceber o Triângulo Sagrado.
Mas a Chave, eu repito, é o Coração, o Templo Interior.

Resta pouco tempo para penetrarem em meio à Coroa Radiante do Coração.
Eu os engajo então a aclarar todas as zonas de Sombra, a abandonar as falsas evasivas, as falsas aparências

na humildade, na Verdade.
Eu afirmo que a hora não é mais para imagens, que a hora não é mais para representações, que a hora não é
mais para religiões, que a hora é para a vivência da sua própria experiência e nada mais, pois somente ela irá

subsistir, pois somente ela é a Verdade.
O resto é apenas projeção, o resto é apenas ilusão e falsas aparências.

***

Questão: Se você estiver de volta em 29 de setembro, o Anúncio de MARIA será então depois?
MARIA revelou, no mês de maio do seu ano, que o seu Anúncio iria acontecer para cada ser humano do

planeta, antes da minha festa.



Ninguém, assim, sobre esta Terra, poderá, naquele momento, ignorar que é MARIA, seja qual for a sua
aquiescência à sua Presença, seja qual for a sua recusa à sua Presença.

Compreendam bem que esta aquiescência ou essa recusa não será uma decisão da sua cabeça, mas, sim,
uma decisão da Vibração da Luz que vocês serão capazes de despertar em vocês, ou não.

***

Questão: como integrar da melhor forma esta Vibração Tri-Unitária?
Isso corresponde ao que o bem amado Arcanjo ANAEL expressou longamente e várias vezes: você não pode

penetrar no Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança.
Isso quer dizer simples, humilde, verdadeiro, autêntico.

É por isso que vocês irão viver o Abandono à Luz.
Obviamente, existem circunstâncias da vida, mesmo na sua matriz, que poderão servir de ajuda ou de freios

para o seu estabelecimento na sua Verdade.
Mas, ainda uma vez, somente vocês e vocês sozinhos que podem dar esse último passo antes do momento

oportuno.
Nós os engajamos solenemente para não mais aderir a qualquer crença, a fim de tornarem-se vocês mesmos,

na sua Verdade, e para seguir esta Verdade e nada mais.
É a única maneira de preparar o seu Templo Interior para o estabelecimento de CRISTO em vocês, a fim de

perfazer e de realizar o que vocês vieram fazer nesse final dos tempos.
Como eu disse, não se demorem no barulho do mundo.

A única Paz, a única Verdade encontra-se em Vocês, de toda a Eternidade.
Não deem mais crédito, não deem mais corpo ao que acontece no exterior, isso não quer dizer não mais viver

nesse exterior, porque vocês são parte integrante, ainda, desta matriz.
Mas, através da Unificação da sua própria Consciência, pela superação do Bem e do Mal e da Dualidade,

transcendendo esta matriz, vocês irão permitir então que CRISTO, MARIA e MIGUEL, na sua Vibração e na
sua Consciência, estabeleçam-se em vocês e lhes permitam, assim, juntarem-se à Eternidade.

Eu tenho também que especificar que vocês não devem procurar outras datas do que aquelas que nós lhes
damos para as nossas reuniões Vibratórias e de Consciência, porque os eventos, assim como lhes disse,

estão plenamente em andamento.
Dessa maneira, então, a única resposta relacionada a esses próprios eventos, quanto ao seu destino e ao seu

lugar, apenas encontrarão eco e resposta no Interior do seu Coração e em nenhuma outra parte.
Não se preocupem, tampouco, com aqueles que vocês chamariam, nesta ilusão, de seus parentes, sejam eles

quem forem.
Não se preocupem, nesta ilusão, com o que vocês poderiam chamar de seus bens, porque o único bem é o

seu Estado de Ser e a sua Eternidade.
E a melhor forma de irradiar a Luz é tornarem-se si mesmo Luz, e não ter medo, e não se projetar em qualquer

ilusão.
Vocês não poderão mais se esconder na ilusão.

Vocês não poderão mais se esquivar do que vocês são.
Quando vários profetas, quando vários visionários, quando vários médiuns e místicos lhes afirmaram que o

Caminho do Coração era a única Chave, esta é a única Verdade que lhes é necessário integrar.
O Coração não é uma ideia.

O Coração não é uma projeção.
O Coração não é um afeto.

O Coração não é um sistema filosófico.
O Coração é uma Vibração que lhes permite viver a Alegria do seu retorno em meio à sua Unidade.

Tenham isso presente, gravem em vocês, porque toda solução irá se encontrar no Coração, o que quer que
vocês tenham que viver nesta matriz.

Vocês sabem também que, a partir de hoje, a Tripla Unidade da Luz verte-se, agora, de modo contínuo.
Assim vocês têm, portanto, todo tempo para se estabelecer, mesmo neste dia, como em cada um dos seus

dias, em meio ao seu Templo Interior.
Isso não quer dizer, ainda uma vez, retirar-se do mundo, mas se retirar em vocês, a fim de ali tirar a Luz, a

Força, a Verdade, a Unidade, para continuar a sua estrada em meio a esta matriz, enquanto isso for necessário.
Procurem o Reino dos Céus que está em vocês e o resto lhes será dado, sem dificuldade.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, é tempo, agora, para mim, de me retirar, para
permitir, dentro de alguns instantes, à Divina MARIA, continuar e lhes dar informações transformantes.

Recebam o Amor e a Gratidão.



Eu lhes digo, quanto a mim, até o dia da minha festa, às 21 horas (hora francesa).
Aproveitem este dia, porque ele é importante, pela reunião das Consciências.

Ele é importante porque a reunião da Tri-Unidade da Luz que permite a conjunção, esta conjunção, nos seus
Céus e na sua Terra, é capaz de lhes favorecer a passagem em meio ao seu Coração.

Vocês apenas devem ter um único objetivo, uma única função, um único esforço e uma única Verdade e uma
única ideia: estabelecer-se no que vocês São.

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, que a minha Luz guie vocês, que a Luz de
MARIA os inspire e que a Luz de CRISTO transpasse em vocês e lhes permita realizar o que vocês São.
O Amor do Conclave, da Frota Mariana, do conjunto de Consciências da Confederação Intergaláctica que

acompanha esse movimento, os acompanhem.
Até muito em breve.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100718_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, como de costume, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e vamos dialogar, se quiserem.

Então, eu escuto as suas perguntas. 

*** 

Pergunta: qual é a sequência do Serviço que vivemos, a título individual e coletivo?

 Hoje, o que vocês têm que viver é encontrar o seu Coração e a Unidade, para poder sair da Matriz.
Essa é a prioridade das prioridades.

Depois, efetivamente, assim que tiverem saído da matriz, vocês têm que servir.
E o melhor Serviço que vocês têm que realizar é Ser em meio à sua Unidade.

 Pois, vocês podem passar milhares de anos servindo, já é muito bom, é melhor do que guerrear, estamos de
acordo.

Mas jamais o Serviço, sozinho, isolado, irá lhes permitir sair da Matriz.
Vocês sabem pertinentemente que vocês vivem um período especial, não é?

Neste período especial, há a possibilidade de se estabelecerem no Coração, na Vibração, no Estado de Ser, e
todas essas palavras, a Luz Vibral, que empregamos para vocês.

Isso é extremamente importante.
Mas eu diria que a caridade bem ordenada começa por si mesmo.

Não é se esquecendo de si mesmo que se pode se encontrar. 

***

Pergunta: qual seria o tipo de lugar propício para as Vibrações autênticas?

 A melhor Vibração é a sua.
O ser humano é capaz, pela sua oração, de criar um lugar Vibratório.

Vocês podem criá-lo com um cristal, vocês podem criá-lo com a sua oração do Coração.
Vocês podem criá-lo acendendo uma vela e pedindo com o seu Coração.

E esse lugar, ele pode ser em você.
Por que querer ir para o exterior?

É uma obsessão, isso.
Não é mais tempo de ir para o exterior.

Não é mais tempo de ir fazer peregrinações.
A única peregrinação que vocês têm que fazer é a de entrar na sua casa, em vocês, por que é a porta de saída.

Ela apenas surge quando vocês entrarem.
Isso é bizarro, hem?
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Vocês devem entrar, para sair, sem isso, vocês não irão sair.
Eu digo isso, não é uma piada, hem?

Se vocês não entrarem, vocês não saem.
Então, a partir daí, vocês podem imaginar todos os lugares do mundo e do planeta.

 Vocês podem ir ver um rochedo em uma ilha magnífica.
A atenção que vocês ali colocam, nesse rochedo, vai equivaler, para vocês, à Verdade.

Não procurem no exterior.
A porta de saída, quando dizemos que ela está no interior, quando vocês viverem o momento da Liberação (e

aí, eu antecipo um pouco), vocês irão constatar o quê?
Que o único modo de sair, como eu disse, é entrar no interior.

Pois a saída, o que vocês veem no exterior, o cosmos, as estrelas, os seres de Dimensões superiores (é isso
que vocês ainda não apreenderam, o alcance), eles estão no Interior de vocês.

Quando a Consciência penetra no Interior, pela Vibração, tudo está ali.
É uma reversão da Consciência.

Quando falamos de reversão dos polos e da reversão da Consciência, para aceder à Verdade, mas é
exatamente isso.
Tudo é reversão.

Vocês devem se liberar.
Nós os liberamos das dependências.

MIGUEL, o Conclave Arcangélico, conseguiu, há um ano, afrouxar e desagregar a matriz.
Então, vocês veem?

Há seres que se abrem, que estão no caminho da Luz, que estão perto de entrar neles, mas eles querem sair.
É fantástico isso.

E eu afirmo que vocês não irão encontrar qualquer Verdade em outro lugar senão no Interior de vocês. 

***

Pergunta: no momento final, as pessoas que não puderam se centrar no Coração ou viver a
Vibração do Coração, estarão automaticamente na 3ª Dimensão Unificada?

 É difícil de explicar isso com palavras.
Mas saibam simplesmente, como disse São João no Apocalipse (que o escreveu sob o ditado formal de
CRISTO), que a um dado momento, os corpos de Luz, os corpos de Estado de Ser, vão se apresentar a

vocês.
Imaginem que há duas partes de vocês mesmos.

É como se fosse uma viagem no tempo.
Vocês têm, hoje, tal idade, e vocês têm a possibilidade de estar no veículo de hoje, com outra idade.

A um determinado momento, as duas “realidades”, a ilusão e a Verdade, os dois níveis de realidade vão
coexistir ao mesmo tempo, no mesmo espaço/tempo.

Do mesmo modo que quando todos os seres ouvirem o ‘Anúncio a ser feito de MARIA’, a um dado momento,
cada ser humano vivo sobre este planeta será confrontado com o seu corpo de Eternidade (corpo de Estado

de Ser).
E, naquele momento, se vocês estiverem presos ao seu veículo da ilusão, e se não tiverem a Vibração

suficiente, vocês vão ver o corpo de Estado de Ser, vocês vão saber que é você, mas vocês não poderão ali ir.
É tão simples assim.

E isso será uma mordida terrível, naquele momento.
Principalmente para aqueles que se afastaram conscientemente desse corpo de Estado de Ser, que teriam

feito o que vocês chamam de Mal, em meio à matriz, e que teriam dominado um ser humano ou a humanidade.
Não há qualquer diferença entre dominar um ser humano e a totalidade da humanidade.

A escala de valores ou de grandeza não atua, no nível espiritual.
Eu diria que há tanta negatividade naquele que aperta um botão da bomba atômica ou que dá a ordem, como

naquele que machuca conscientemente alguém.
É exatamente a mesma coisa.

Então, a um dado momento, quando o Fogo do Céu chegar, vocês vão ver, e vocês vão sentir, e vocês vão ver
chegar até vocês, pelo Céu, o seu corpo de Estado de Ser.

Naquele momento, a sua Vibração irá levá-los até ele ou, então, vocês irão se aconchegar no interior deste
corpo físico.

É como se houvesse uma sobreposição temporal, como uma viagem no tempo.
Vocês estão aí, hoje, e vocês têm a possibilidade de verem-se, em um outro tempo.



É exatamente isso.
A sua capacidade para fazer o switch, para voltar-se, ou seja, para entrar no Interior de vocês, pois, o que está

no exterior, vocês vão ver, isso está no Interior.
Imaginem um pouco a cena: há seres que vão ver os seus corpos de Estado de Ser.

O que eles vão fazer?
Eles vão querer ir ali, por que vão vê-los.

Eles sabem que é a Luz.
Não...

A única porta, ela está no Coração.
Conectar com o que vocês veem é sair do tempo ilusório para penetrar na Eternidade.

É abandonar a viagem no tempo para penetrar, na totalidade, no novo tempo.
Essa é a melhor imagem que eu posso encontrar.

Agora, as modalidades, a partir do encontro com esse corpo de Estado de Ser, serão profundamente
diferentes, segundo a sua missão, segundo a sua Vibração.

Mas, aí, eu não posso revelar isso, agora.
Por outro lado, nós seremos cada vez mais precisos sobre as condições e as circunstâncias deste encontro

com vocês mesmos. 

***

Pergunta: ao que corresponde uma Vibração específica no nível dos chacras de enraizamento da
alma e do Espírito?

 São as primícias da abertura do chakra do Coração.
Não a abertura do chakra, enquanto chakra, mas da passagem em meio ao Fogo do Coração.

Há, primeiramente, fenômenos de pressão.
Há, em seguida, pressões no centro do Coração.

Há pressões e Vibrações nos chacras de enraizamento da alma e do Espírito.
Alguns podem até mesmo sentir os triângulos energéticos de circulação.

Isso faz parte dos diferentes Samadhi (como diz UM AMIGO) que vocês têm que experimentar.
É a fase de abertura.

Vocês destrancam os diferentes cadeados para poder penetrar no Fogo do Coração.
Mas os primeiros estágios podem ser efetivamente vividos como uma dor, como uma barra no peito ou uma

pressão muito forte no peito.
E isso pode, aliás, desencadear, para aqueles que são submetidos ao medo e que vivem no emocional, um

sentimento de morte.
Pois é, efetivamente, a morte do ego.

Isso pode ser vivido de maneira angustiante.
Mas, depois, bem depressa, chega a Alegria. 

***

Pergunta: por que, se o karma não existe mais, podemos ter lembranças de vidas anteriores?

 São as crenças.
Enquanto você próprio não tiver vivido, mesmo se lhe dissermos que você foi isso ou aquilo, não acredite

nisso.
Ainda uma vez, as crenças.

Que você tenha sido Nabucodonosor ou São João ou Judas, não tem qualquer espécie de importância.
Querer explicar o que você é, hoje, ou as suas dificuldades em relação ao passado, é uma crença.

Exceto se você mesmo vivê-lo, sozinho, e não com técnicas ou pessoas que vão dizer: “você foi isso ou foi
aquilo”.

As vidas passadas pertencem à matriz, sem exceção.
CRISTO bem disse: “Eu vim eliminar a ação/reação, eu vim colocar e realizar a ação da Graça”, o que nada tem

a ver com a ação/reação.
Vocês confundem, no nível do humano (e todos nós confundimos).

Eu deixo cair uma maçã, ela cai: ação/reação.
Mas, vocês acreditam que o Espírito humano funciona assim?



É, aí também, uma crença.
É preciso desembaraçar-se de todas as crenças.

Querer explicar o presente pelo passado é uma heresia.
Vocês são o resultado do passado enquanto vocês acreditarem nisso.

Encontrar o Estado de Ser e a Vibração do Coração é liberar-se do passado e do futuro.
É penetrar no aqui e agora.

Se vocês fossem capazes de parar o tempo, apenas por um minuto, na totalidade, vocês iriam viver a
iluminação imediata.

É uma crença que os faz crer que vocês são o resultado do seu passado.
Vocês não são o resultado do seu passado, vocês não são os filhos dos seus pais, os seus filhos não são

seus filhos.
Tudo em que vocês acreditam deve ser desconstruído.

Se vocês não quiserem desconstruir, a Luz irá desconstruí-lo por vocês.
É preciso voltar a ser como uma criança, ou seja, simples.

Vocês devem crer apenas na Vibração e na sua Consciência.
A única Verdade está no Coração, em nenhum outro lugar.

E isso é urgente, mas, ainda mais urgente, é ir para o seu Coração.
Mas, ainda uma vez, enquanto vocês não tiverem penetrado na Vibração do Coração, enquanto não tiverem

vivido o Estado de Ser, tudo isso permanece apenas como palavras e crenças, também.
A Verdade irá libertá-los, mas é preciso ir para a Verdade, e a Verdade jamais está na cabeça, nem nos dados

históricos.
Jamais. 

***

Pergunta: as Vibrações foram tão fortes, ontem, que estive à beira de uma indisposição, depois isso
foi uma forma de deleite, mas que parou de repente. Por quê?

 Porque não houve um abandono suficiente à Luz, simplesmente.
Portanto, isso procede, como já disse, por pequenos toques.

Portanto, você alcança estados, Vibrações.
Alguns de vocês foram viajar no Estado de Ser, outros, sentem as Vibrações do Coração, e depois isso

desaparece, isso não se instala.
É assim que se vive o abandono à Luz.

Por pequenos toques.
O ego retornou, simplesmente.

Não há nenhum outro responsável por isso.
Apenas você, com você mesmo.

O medo de se imergir na Luz.
Há uma tal emoção Vibratória que sobe para o Coração, que há, no nível do ego, ao mesmo tempo o medo e a

necessidade de se apropriar.
Você mesmo disse: “eu quase desmaiei”.

Teria sido melhor desmaiar.
Pois, quem foi que disse: “eu quase desmaiei”, senão o ego?

 Esse é o Eu.
Não é a Luz. 

***

Pergunta: é a Sombra que pode provocar pesadelos?

 Não, de forma alguma.
Isso quer dizer que a Luz ainda ilumina algumas zonas de Sombra.

Isso quer dizer que há pontos de conexão, em vocês, que estão ligados ao fato de que vocês ainda não
penetraram, integralmente, na Vibração Unitária.

Isso não significa que é preciso fazer de novo o jogo da dualidade, não é?
Isso significa que é preciso elevar as Vibrações.

Lembrem-se de que vocês estão em um período onde se ergueu o tapete e, portanto, onde a Luz ilumina a



poeira.
De nada adianta querer colocar de novo o tapete. 

***

Pergunta: eu fico triste pensando na desordem que a humanidade fez sobre esta Terra.

 Esse processo é um processo da dualidade querendo fazê-lo crer que o Homem é responsável e culpado
pelo que acontece.

Assim é feito o jogo da matriz.
A natureza é algo de extraordinário.

Ela conseguiu conservar, e as árvores em particular, mas também a mãe Terra, no nível do seu manto exterior,
sobre o qual vocês estão, a sua Unidade.

Não é o ser humano que vai ferrar tudo isso.
Aí também, isso faz parte da culpa.

A Luz volta, de maneira cíclica, sobre esta Terra, vocês sabem, a cada 25.000 anos (e por vezes, menos
frequentemente, por vezes mais), e há uma destruição de todas as formas de vida sobre este planeta, e a

matriz se reconstitui.
A diferença essencial é que, desta vez, a matriz não será reconstituída.

Portanto, não há que ficar triste com isso.
O ser humano não é culpado, ele não é responsável.

CRISTO bem disse: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem”.
E eles não sabem. 

***

Pergunta: é, ainda assim, o homem que faz as guerras.

 Não, não é o ser humano que faz as guerras.
São os soldados que fazem a guerra, por que lhes disseram para fazê-la.

Não é realmente a mesma coisa.
Tudo foi criado para mantê-los nos conflitos, em todos os níveis.

O ser humano é fundamentalmente bom.
É a falsificação, em meio a esta estrutura de carbono, são os fragmentos de DNA, são as crenças e as

modificações das suas estruturas, que fizeram isso.
Vocês devem se desembaraçar disso.

O ser humano, a maior parte dos seres humanos, na sua Dimensão de Eternidade, é de longe superior aos
Anjos.

De muito de longe.
Quando eu digo superior é, atenção, no nível da Luz e da Consciência, não superior, acima.

O campo da Consciência do ser humano, na sua Eternidade, é de longe mais importante do que o do Anjo.
O Anjo jamais pode descer em uma estrutura de carbono.

Vocês, sim.
Vocês têm um espectro de Vibrações que é enorme.

Simplesmente, vocês foram confinados.
E o objetivo da matriz é o de fazê-los crer que vocês são responsáveis por isso.

Portanto, é preciso parar de se culpar.
Estar na Unidade é não mais pensar nisso.

É estar na Unidade.
Certamente que há seres humanos que vão sofrer.

Muitos.
Mas é se estabilizando em meio à Alegria, vocês mesmos, que vocês irão permitir que um máximo de

Consciências seja liberado.
Porque, depois de tudo, se a Luz tivesse desejado fazê-los sair da matriz, vocês acreditam realmente que os

Arcontes teriam podido mantê-la?
A Luz poderia chegar, independentemente dos ciclos astronômicos, a FONTE poderia mobilizar sistemas

solares, na sua totalidade.
Mas havia a necessidade de respeitar, e a FONTE repetiu isso ontem a vocês, a sua liberdade.



E é pela sua liberdade que vocês tornam livres os outros.
Quando eu digo os outros, são os seus Irmãos e as suas Irmãs que ainda não estão Despertos. 

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e lhes desejo uma excelente saída da prisão.
Eu lhes digo até muito em breve, eu espero.

Passem bem. 

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article737e.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_juillet_2010-article737e.pdf
18 de julho de 2010 

***

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

  

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

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_juillet_2010-article737e.pdf
http://autresdimensions.info/article737e.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Mensagem de 19 de julho (publicada em 30 de julho de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eh bem, Caros Amigos, estou extremamente contente por terem me convidado a vir vê-los essa noite.

Eu lhes transmito todas minhas Bênçãos.

Questão: existe um limiar, em número, de Corações abertos para que seu Anúncio se faça?

Não, caro amigo, como dizer..., tudo está pronto, mas, até o último minuto, como eu disse, nós esperamos que haja um máximo de
Corações abertos e um máximo de seres que estejam liberados da matriz, sem ter necessariamente que reviver na terceira Dimensão,
porque faz suficientemente longo tempo que muitos de vocês estão nesse lugar.

Então, obviamente, o reencontro com o corpo de Existência é, eu diria, creio que a palavra que foi empregada “o choque de sua vida”.
E esse choque é algo de extremamente violento.

Olhem, por exemplo, Incassable, ele teve uma pneumonia ano passado, apenas vivendo o corpo de Existência. 

Portanto, vocês podem imaginar que é algo que é um grande choque e eu imagino também que os seres que estiverem apegados, de
uma maneira ou de outra, a esta terceira Dimensão, mesmo se não estiverem mais cortados de sua Existência, o fato de saberem que
a Existência existe (porque todo o mundo o viverá) e serem obrigados a purificar algumas coisas e a ver o corpo de Existência e não
poder ir ali, isso será mesmo um traumatismo, importante, não vou lhes omitir, mesmo se não houver mais separação.

É por isso que nós esperamos sempre que, até o último momento possível, um máximo de almas seja capaz de se juntar ao Espírito.

Aí está o que isso quer dizer.

Mas vocês não estão sem ignorar, aqui como em outros lugares, que muitos seres humanos que estão despertos, ou a caminho do
Despertar, percebem, de modo extremamente significativo, modificações importantes ao nível do Antakarana, ou seja, ao nível dos
sons que são percebidos, há modulações novas que aparecem e que são ligadas à aproximação de Maria, porque esta aproximação
é irremediável.

Simplesmente, a velocidade da aproximação vai variar em função dos acontecimentos, no sentido humano que vocês entendem.
Simplesmente.

Questão: o Anúncio de Maria não estava previsto para maio de 2010...

Mas jamais foi dito que Maria faria seu Anúncio. 
Ela viria lhes anunciar seu Anúncio, quando de um anúncio de seu Anúncio.
Fui claro?

O anúncio do Anúncio ocorreu, efetivamente, no mês de maio, me parece

Agora, dentro mesmo do Anúncio a vir, há dois Anúncios que podem ser sobrepostos (ou inteiramente, ou ligeiramente deslocados, ou
talvez um pouco mais deslocados), porque nós não sabemos se o Anúncio de que Maria é a Mãe da humanidade é também o Anúncio
dos famosos três dias.

Tudo isso ocorre num período de tempo que é compreendido entre a entrega das Chaves Metatrônicas (as últimas) e a data limite que
é final de outubro, início de novembro de 2011.

Quer dizer que, a partir do momento em que as chaves Metatrônicas tenham sido reveladas à humanidade, a partir do momento em
que o Anúncio de Maria seja feito, tudo é possível, no instante seguinte.

Mas esse instante seguinte pode ainda durar um pouco mais de um ano, porque é preciso que haja seres humanos que, através não da
Revelação da Luz, mas da Revelação da Sombra que existe nesta Dimensão da falsificação da humanidade, permitam também a
essas almas iniciar um caminho de retorno para sua Existência.

É uma época especial que vocês vivem, como o sabem.

Questão: qual é a finalidade dos corpos biológicos que serão preservados quando da translação?

Transportar o DNA para as Dimensões superiores, não como material biológico, mas como suporte de memória da matriz.
É um suporte de memória de seu próprio Espírito, nesta matriz.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Há também codificações Vibratórias do novo DNA.

O.M. AÏVANHOV - 19 de julho de 2010
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Codificações Vibratórias das novas regras de vida, na nova Dimensão (para aqueles que irão nas diversas Dimensões) que
necessitam se fazer nesta matriz, mas não na matriz, o que quer dizer que vocês estarão, alguns de vocês, com um corpo biológico,
enquanto a Terra estará já na Luz.

Mas vocês estarão, alguns, em ilhas preservadas.
Mas, uma vez que tiverem descoberto a Existência, vocês compreenderão por si mesmos que esse corpo não tem mais qualquer
interesse.
E, aliás, aqueles que vivem a Existência, somos obrigados a segurá-los, em algum lugar.

Questão: pode-se compartilhar os protocolos se uma pessoa o pede?

A melhor ótica é se estabelecer a si mesmo no Fogo do Coração e na irradiação do Coração, porque esses seres que você
aproximará captarão.
Sem palavras.

Porque dizer a alguém que não está aberto a essas dimensões, nem intelectualmente, nem Vibratoriamente, nem mesmo por
interesse, levar a Consciência no Coração, não quer dizer nada.

Não é porque ele vai levar a Consciência a tal lugar que isso vai, assim, por milagre, se despertar.
Portanto, é mais sábio ser, como o disse Miguel, os Ancoradores e os Semeadores de Luz, que é o melhor trabalho de ajuda que
vocês podem fornecer: é se estabelecerem, vocês, em seu Coração e, naquele momento, vocês podem esperar se tornarem
contagiosos.

Questão: o 17 de julho foi anunciado como um dia importante...

É importante.
É importante através do que vocês vivem.
Através da modificação das percepções, do início das fusões das Coroas, da percepção da modificação dos sons ouvidos.
É importante.
É mais do que importante.
É o dia da Unificação, assim como Miguel disse.

Vocês têm sempre tendência a querer observar os acontecimentos exteriores.
Mas o que aconteceu, no Interior, vai acontecer, também, no exterior, mas em outro sentido, devido aos fogos de atrito.

Questão: esperava ser mais empurrado, interiormente.

O maior empurrão será quando Maria vier fazer seu Anúncio.
Será um choque.
Verdadeiramente um choque, mesmo para os seres Despertos.

Um choque de Amor, mas um choque, assim mesmo.

Para alguns, em contrapartida, será um choque de horror.
Em particular para todos aqueles que participaram, de maneira lúcida, na falsificação do mundo.

Agora, penso que, mesmo se são murmúrios iniciais, os acontecimentos que se desencadearam sobre o planeta, desde o início de
seu ano, e mesmo há um pouco mais de tempo, são assim mesmo extremamente pesados, ao nível da lagarta, não é?
Seja para os seres que se despertam, seja para os que se afastam do Despertar.

Questão: o papel que tinha-me sido dado o ano passado continua válido hoje?

Dizer que é atualizado ou não, é muito difícil de responder, porque são conselhos que são dados, em determinados momentos.

Agora, as coisas mudam, a roda gira e há vezes em que seres que estão em formas de resistência, mesmo em relação à Verdade do
seu caminho, porque os jogos do ego, porque as feridas, porque os jogos de atração e de repulsão, são às vezes mais fortes que o
objetivo espiritual propriamente dito.

Que se pode fazer aí? 
Isso quer dizer também que todos os seres que deveriam estar em seu lugar, não estão necessariamente em seu lugar, geralmente.

É o próprio princípio da encarnação.

Há seres que se sacrificaram, no sentido o mais nobre, para vir nesta Dimensão e esqueceram que estavam no plano espiritual.

E, fazendo este sacrifício, havia o risco de perder-se nesta Dimensão. 
Era a regra do jogo. 
Isso fazia parte da liberdade e do “risco”, que eram necessários.

É similar para qualquer caminho. 
Há seres que estão na resistência, mesmo em relação ao seu próprio caminho. 
Isso lhes cabe. 
Isso corresponde a feridas que não foram capazes de superar.

Não há qualquer julgamento aí. 
Não há qualquer erro, aí. 
Há simplesmente uma adaptação que se faz em função da liberdade cada um. 
Aí está o que posso dizer. 
Agora, há também reajustes que se fazem.

Questão: a transmutação poderá ser feita na suavidade?



Mas é impossível. 
Como querem extrair-se de uma Dimensão como esta na suavidade?
A única maneira de vivê-lo na suavidade, é penetrar o santuário do Coração e se abandonar, inteiramente, à Luz. 
A única suavidade está neste nível.

Questão: a noção de limiar crítico, em relação à abertura do Coração é atingida, hoje?

Foi atingida desde muito tempo.

Questão: cada cristal, na matriz, hoje, tem uma origem estelar específica?

Certamente.
O conjunto de matrizes cristalinas (seja o núcleo Intraterrestre, como todos os cristais) foi trazido sobre este planeta, há mais de 20
milhões de anos, pelos Mestres Geneticistas de Sírius, pelos Golfinhos de Pele Acobreada.

Elas foram elaboradas pelos Elohim (ou Seres de Cristal) e transportadas até aqui.
Elas nasceram no lugar, mas as matrizes de partida foram trazidas por esses seres.

Não pode haver Vibração num planeta como a Terra (de qualquer planeta) se não houver núcleo cristalino.

Há uma camada de magma, mas não é certamente o núcleo.
O núcleo é o Cristal.
E todo planeta que nasce, se organiza a partir de um sistema Cristalino.

Questão: você tem uma mensagem específica a nos emitir antes de nos deixar?

Recordem que a solução para todos os problemas, quaisquer que sejam, apenas existe no Coração e na Vibração.

Progressivamente (isso foi dito, mas eu repito, essa será minha conclusão), quanto mais vocês vão para seu Coração, mais sua vida
se tornará leve e simples.

Quanto mais vão para isso, mais se desabrocharão em todos os sentidos do termo, menos serão permeáveis a tudo o que não é isso,
a tudo o que não é o Coração, menos vocês serão perturbados pelas modificações ambientais, como pelas modificações também de
seus parentes.

Quanto mais vão para esta Essência de Vibração, mais vocês se tornarão fortes.
E quanto mais se tornarem fortes, mais se tornam humildes.

Aí está a estrada e aí está o caminho.
Esse retorno sobre Si, para Si e em Si é verdadeiramente a única possibilidade de se estabelecerem na Existência.

Os sinais são numerosos e não é uma visão do Espírito.
É uma Vibração que acontece, dentro mesmo de sua estrutura física.
É a Consciência, ela mesma, que toca estados profundamente diferentes da consciência ordinária.

E quando tocam esses estados de Consciência profundamente diferentes, vocês são capazes, certamente, de fazer a diferença entre a
consciência do ego e a Consciência do Coração, porque há um mundo, eu diria, entre a consciência egóica e a Consciência do
Coração, tal como é vivida na Vibração.

Então, atenção para não considerar que o ego é também o Coração.

Compreender o Coração e viver o Coração não é a mesma coisa, porque muitos seres vão se dizer, nesta humanidade, no Coração.

É o que eu chamaria de uma pseudo-espiritualidade psico-espiritual, ou o ego vai se iludir pelo conhecimento de certo número de
coisas, pela penetração de alguns arcanos ou alguns mistérios que vai fazê-lo se auto-proclamar Mestre.

Mas certamente não Mestre de si.
Ainda menos Mestre de seu Coração.
Essa é a grande falsificação de tudo o que pôde existir sobre esta Terra, onde lhes prometeram isso ou aquilo, onde o próprio ego vai
se apreender de uma forma de conhecimento, qualquer que seja, e, tendo esse conhecimento, o ego vai se acreditar ter chegado,
enquanto que não subiu, ele desceu.

Lembrem que o Coração é simples.
Ele é força, determinação e simplicidade.
E ele é, antes de tudo, Vibração.

Enquanto não há Vibração, não há Coração.
Há ilusão do Coração.

Nisso, Um Amigo e muitos outros insistiram.

Hoje, vocês devem tomar Consciência disso, porque, mesmo quando vocês lêem alguns ensinamentos, se vocês os lêem ao pé da
letra, isso pode ser muito bonito.

Pode-se falar-lhes de Amor.
Pode-se falar-lhes de compaixão.
Pode-se atraí-los, seduzi-los por palavras.

Mas, as palavras se traduzem em sua Verdade de vida ou não?
Vocês estão realmente no Coração ou não?
Pela Vibração, pela humildade, pela simplicidade, pela força Interior?



Eu não falo de força física.

Portanto, é muito importante assimilar, e além de assimilar, já também a Vivência.
Enquanto vocês não vivem esses estados, isso pode parecer ou distante, ou ilusório.
E enquanto vocês não tenham penetrado a Verdade das Verdades, seu ego lhes fará aparecer isso como uma ilusão.
E é lógico.
E quanto mais vocês se aproximarem da Verdade Vibratória do Coração, mais o ego vai querer provocá-los a negar a Vibração, vai
tudo fazer para afastá-los da Vibração.

Até que o ego seja sacrificado pela passagem da porta estreita.
Isso não quer dizer que o ego desapareça.
Isso quer dizer que ele é transcendido pelo abandono à Luz.

E, naquele momento, o próprio ego é dominado por seu Espírito.
Não é a mesma coisa.

Portanto, todos esses mecanismos estão sendo vividos, por muitos de vocês, aqui, como na escala inteira do planeta, e é preciso
verdadeiramente ir para a evidência, para a simplicidade, porque, quando vocês estão na Vibração, tudo se torna simples em sua vida.

Se sua vida se torna complicada, se há estados emocionais exacerbados, se há crises, raivas, sem parar, se há emoções que surgem
sem parar, vocês não podem pretender viver o Coração.
É impossível.
É o coração da cabeça.
É o ego que lhes diz: “eu estou no Coração”.

Não é porque vocês vão sentir coisas, ao nível periférico, pelas percepções Vibratórias, não é porque vão ter estados de exaltação que
vão fazê-los crer que vivem algo que é da ordem do êxtase.

O êxtase, quando vocês o vivem verdadeiramente, vocês o vivem verdadeiramente.
E vocês sabem que é isso.
Não há qualquer dúvida possível.

E, quando vocês vivem a Consciência do Coração, e o Fogo do Coração, vocês sabem que é isso.

Mas vocês sabem e fazem a diferença com seu ego, eu diria, de base.
Porque há um mundo, ainda uma vez, que separa a consciência egóica da Consciência do Coração.

Quando vocês começam a penetrar a Vibração e a Consciência do Coração, vocês sabem que é a Verdade.

Mas, enquanto vocês não a vivem, isso lhes parecerá como algo que o ego pode se atribuir através da ideia do Coração.
Mas a ideia do Coração não é a Vibração do Coração.
E, cada vez mais, vocês serão confrontados a isso.
Confrontados interiormente, entenda-se.

Vocês não podem estar no Coração e ter coisas que vão muito mal em sua vida, porque o Coração transforma tudo.
Se o Coração não estivesse transformando, ao nível de sua vida, para que serviria ele?

Aí está minha palavra final.

Então, Caros Amigos, eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas Bênçãos e não se esqueçam que vocês vivem uma época
mágica.

Eu lhes digo até muito breve.

______________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Queridas Irmãs, Queridos Irmãos, eu venho a vocês para ver se, em meio
ao que vocês são, existem questionamentos, dúvidas, coisas a esclarecer.

Eu estou aqui para isso.

***

Pergunta: a qual chakra, a qual centro energético, corresponde o que se chama de Bindu?

O que é denominado o Bindu (*) corresponde à Reunificação do Trabalho de alinhamento e de Despertar dos
cinco novos corpos (**) com as lâmpadas [chakras] que vocês possuem.

Dessa forma, a partir do momento em que os 12 corpos estão despertos, alinhados e funcionando, há
possibilidade de reintegração da Consciência em meio a um ponto de Consciência que é, de fato, um ponto de

junção existente acima de seu ser, permitindo a passagem para o Estado de Ser.
Esse ‘ponto de Vibração’ tem também uma imagem que está precisamente centrada ao nível do centro do 7º.

chakra ou Sahasrara Chakra.
A ativação do Bindu se traduz pela ativação do que se poderia chamar de 13º. corpo, mesmo se esse não seja

um corpo, mas bem um ‘veículo intermediário’, ainda denominado veículo ascensional, permitindo-lhes
penetrar, com toda Consciência, em meio ao corpo de Estado de Ser.

Esse ponto é o ponto central, ou Haste de Luz, do 7º. chakra, quando este entra em encarnação e em
manifestação em sua densidade.

Ele se manifesta então por uma possibilidade de elevar a Consciência nesse ponto, mas também de vibrar no
centro das Estrelas de Maria.

É o ponto de passagem obrigatório da Reunificação das Estrelas de Maria, ponto por ponto, ponto oposto ao
ponto oposto.

***

Pergunta: há uma prática que permite favorecer essa percepção ou ativar esse Centro?

Essa percepção apenas poderá se ativar a partir do momento, como eu o disse, em que as 12 lâmpadas
estarão despertas, e não antes.

Trata-se de um trabalho de Reunificação ocorrendo apenas a partir do momento em que as cinco novas
lâmpadas estejam em via de ativação, de Despertar ou de funcionamento.

Sobre um plano mais Terrestre, eu diria que isso corresponde ao que é chamado de Cabelo de Buda, que é
a Reunificação das Energias e da Consciência do 7º. chakra e do 4º. chakra.

O momento em que Anahata se funde a Sahasrara.

***
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Pergunta: os novos corpos ativados, seu funcionamento supõe um aprendizado?

Querida Irmã, evidentemente.
Se o que é ativado, não é utilizado, isso pode efetivamente se desacelerar, não se extinguir, mas se

desacelerar.
Apenas através do aprendizado da função dessas novas lâmpadas, como ao nível, aliás, das Estrelas de Maria,

que há realmente integração, totalmente, da função dessas novas Lâmpadas.
Lembrem também que a colocação em serviço dessas novas Lâmpadas, para a maioria delas, corresponde, aí

também, ao que seria denominado ‘o Serviço’, ou seja,a ação, não para si, mas para o outro.

***

Pergunta: qual é a relação do Antakarana com o corpo de Estado de Ser?

Querido Irmão, o Antakarana é um ponto de Luz que une o complexo inferior com o complexo superior.
Não pode ocorrer liberação do Estado de Ser no sol, mesmo não havendo liberação da Terra, na sua

totalidade, se não houver uma conexão Vibratória, de Luz, entre o Sol e a Terra.
Do mesmo modo, no seu veículo, a construção do Antakarana é o que permite a conexão com o veículo do

Estado de Ser.
A Luz, em meio aos mundos falsificados, tem necessidade, de certa maneira, de ‘pontos de referência’.

Esses pontos de referência são atribuídos, em meio à sua forma, a certo número de Lâmpadas.

***

Pergunta : os 7 chakras principais são por 2. Os novos chakras são assim ligados?

Querida Irmã, isso foi ilustrado pela ‘Yoga Celeste’ (***) e pelas posturas que permitem unir, através das sílabas
sagradas, como através desses pontos, esses corpos, 2 por 2.

***

Pergunta: os novos corpos são ligados 2 por 2, sucessivamente, um e outro?

Gradualmente.

***

Pergunta: há ligação entre os corpos e as Estrelas de Maria?

Sim.
Da mesma forma que vocês têm alguns pontos de ativação que lhes foram dados para favorecer o ‘Despertar
do Coração’, pelo bem amado Mestre RAM (****), da mesma forma, existe uma ressonância Vibratória e, de

algum modo, uma ligação entre as Estrelas de Maria e os novos corpos.
Aliás, isso lhes foi comunicado, me parece, no ano passado.

Tudo será completado pelas novas Chaves.
Do mesmo modo que vocês trabalharam, através das sílabas sagradas, sobre os pontos existentes ao nível da

cabeça, há outros que não lhes foram dados sobre a sua função e sua ativação.
Esse será o caso quando da Revelação das últimas ‘Chaves Metatrônicas’.

***

Pergunta: sentir uma vez a Vibração dos novos corpos basta para colocá-las em prática?



Querido Irmão, cabe também conceber e aceitar que algumas funções e Vibrações, relativas a esses novos
corpos e suas novas Lâmpadas, são tributárias dos afluxos energéticos, também, chegando em sua

Consciência.
Como lhes dissemos e repetimos, a única coisa que devem realizar vocês mesmos é a passagem em meio
à Vibração do Coração, e do Fogo do Coração, porque, ali, apenas vocês que podem realizar esse trabalho.

O que concerne, por exemplo, à Vibração, e às percepções inerentes à ativação do 11º. corpo, estas estão
em via de se realizar pela Presença mesmo do Arcanjo Uriel em seu orbe planetário.

Vocês estão então, nesse nível aí, tributários das efusões de Energia do Arcanjo Uriel.
Assim portanto, vocês vão sentir as Vibrações, em conjunção com as descargas de Consciência do Arcanjo

Uriel, e não unicamente em função do seu próprio trabalho.
Dessa forma então, vocês se aperceberão que, mesmo sem fazer qualquer trabalho, a um dado momento de

sua jornada, vocês irão perceber ou o sacro, ou o Coração, ou a cabeça, ou uma nova Lâmpada,
independentemente mesmo de todo trabalho consciente e de atenção em suas estruturas.

Isso corresponde à descarga de Consciência e de Luz realizada, nesse momento mesmo, ao nível da
Terra.

Ao contrário, a ativação da 9ª. Lâmpada, permitindo retificar o corpo de Samadhi, está sob sua inteira
responsabilidade.

***

Pergunta: isso explica que levando sua atenção ao nível da cabeça, por exemplo, pode-se sentir de fato a
Vibração do Triângulo Sagrado?

Totalmente.

***

Pergunta: existe interação entre um dos 5 novos corpos e o sacro?

Querida Irmã, tudo é interligado.
Mesmo se, no momento, vocês não percebam isso completamente.

Há uma interconexão existente entre cada ponto da nova Consciência, ativada em vocês, e todos os outros,
existentes ou novos.

Seria extremamente fastidioso descrever-lhes todos os circuitos existentes em meio à Consciência.
Da mesma maneira que, quando vocês mexem os braços, vocês não conhecem os músculos que se

movimentam.
É o mesmo ao nível das estruturas da Consciência.

O importante não é decodificar os mecanismos, mas bem de se servir.

***

Pergunta: é desejável insistir principalmente no desenvolvimento da 9a. Lâmpada?

Parece-me que é exatamente o que eu disse.
O mais importante é o Coração, e permanecerá o Coração.

Mesmo se, em vocês, emergem algumas percepções novas, relativas à 11ª. Lâmpada, o que é muito novo em
sua humanidade, lembrem que a Porta permanecerá o Coração.

Então, sim, obviamente, alguns seres, durante esse período atual que vocês vivem, irão perceber os pontos de
Consciência existentes em meio à Coroa Radiante da cabeça e /ou do Coração.

Algumas informações lhes serão dadas, permitindo ativar, dois a dois, esses pontos, em relação a certas
funções.

Mas o essencial permanecerá sempre a ativação do chakra do Coração, em conexão direta com a 9ª.
Lâmpada.

Isso corresponde, palavra por palavra a: “buscar o Reino dos Céus, e o resto se estabelecerá por si mesmo”.
E o Reino dos Céus não é o céu exterior, mas o seu Céu interior que está situado no nível do seu Coração.



***

Pergunta: a opressão que eu sinto ao nível do Coração é a ativação do Coração?

Querida Irmã, esse é o objetivo.
A primeira etapa da ativação da Coroa Radiante do Coração está ligada à ativação da primeira etapa da 9ª.

Lâmpada, se traduzindo por dores, em barra e compressão, em meio ao peito.
A ativação do Fogo do Coração apenas se estabelece a partir do momento em que a Vibração é percebida,

não mais nessa barra, mas diretamente ao nível do Coração.
Existe, nesse nível como em todos os outros níveis (assim como ao nível do som, assim como ao nível das
percepções existentes em meio à ativação, mesmo de Ajna chakra), algumas etapas que vão de um sentido

de compressão a um sentido deliberação.
Isso é lógico, normal e, eu diria mesmo, fisiológico.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Queridas Irmãs, então, eu lhes transmito, do meu Coração ao seu Coração, a Paz, o Amor e
a Alegria.

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

(*) – Bindu e os sete chakras previamente conhecidos:

______________________

(**) - 'As Novas LÂMPADAS - As Novas FUNÇÕES ESPIRITUAIS' - ARCANJO MIGUEL:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-novas-lampadas-as-...

- ‘Os Cinco Novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-novas-lampadas-as-novas
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=679#conteneur#conteneur
http://1.bp.blogspot.com/-0f6hZpB4n-w/UW_CkD4qdfI/AAAAAAAAAzU/j_rzAScCXFY/s1600/bindu.jpg


http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1
*

(***) – ‘Reunificação dos cinco novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

*

(****) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-
meditacao-direcionada

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=679
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(Publicado em 30 de Julho de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, acolham minhas Bênçãos e todo meu Amor de Mãe.

Eu venho a vocês, como disse, neste final de julho, no período preparatório de seus 15 dias que vêm,
correspondente ao estabelecimento, nesta humanidade, das últimas Chaves da Luz Autêntica correspondente

ao que Lord Metatron vem lhes dar e também, ao nível Vibratório, ao retorno de Ki-Ris-Ti em seu Templo
Interior, preparando, no Céu, seu retorno.

Bem Amados Filhos da Luz e de meu Coração, a preparação que vocês vivem é, hoje, intensa.
Ela se traduz, para cada um de vocês, pelas percepções diferentes, em suas Vibrações comuns, referentes à

sua cabeça, seu Coração e, para alguns de vocês, seu sacrum.

No alinhamento de suas triplas Lareiras, muitos de vocês vivem reajustes importantes que lhes permitem
desfazer do que os atrapalha no estabelecimento de Ki-Ris-Ti, que está em vocês.

A Luz vem portanto iluminar, revelar, desvendar e permitir sua instalação na Verdade.

O barulho do mundo vai se abafar.
Ele lhes é mascarado pelo conjunto de suas mídias e por aqueles que têm, por pouco tempo ainda, as rédeas

desse mundo.

Eles não querem absolutamente que vocês vão para sua liberação, para sua evolução de Luz, para sua
Ascensão.

E, no entanto, como o sabem, ela é agora inegável e inexorável.

Inúmeros de meus Filhos se perguntam quando, quando, quando virá esta liberação, o retorno na Luz?
Isso é agora.
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Esse agora, em termos espirituais, significando hoje como amanhã, mas certamente não antes que sua vida
passe.

Em tempo o mais próximo correspondente a agora e no máximo a pouco mais de um ano, inúmeros elementos
devem se desenrolar, em sua Terra, permitindo à humanidade (ao menos para aqueles que o desejam) tomar

Consciência do conjunto de manipulações e do conjunto de Revelações que devem surgir.

***

Até o último momento, a Mãe Terra, que está em fase, como o sabem, de libertação e parto, reterá sua fúria
para que o conjunto de Meus Filhos se desperte a si mesmo e se revele a si mesmos.

Assim, portanto, quando da vinda das últimas Chaves da Luz Metatrônica, vocês terão em mãos, e em seu
Coração, como no conjunto de suas estruturas, a totalidade dos elementos da Verdade, a totalidade do que

vocês são, se a aceitam.

Vocês devem cruzar, o passo alerta e a Consciência aberta, esse último passo que os conduzirá à sua
Unidade, à sua Existência e, sobretudo, à sua liberdade.

Isso é agora, mas cada um a seu ritmo.

A Terra, quanto a ela, o viverá no momento final, correspondente ao máximo de almas que teremos podido
ajudar para sua própria liberação.

Mas, assim como vários Anciões lhes disseram (como os Arcanjos, também), apenas vocês podem aceder a
vocês mesmos.

Somente vocês podem se liberar a si mesmos e aceder aos espaços onde não existe qualquer conflito,
qualquer projeção, qualquer ilusão.

Muitos de vocês, mesmo despertos, estão ainda sujeitos à Ilusão, por certo número de regras auto-impostas
ou impostas pela sociedade.

Resta-lhes ainda, como o disse o bem amado Mestre Omraam, certo número de coisas para tirar o pó, para
varrer, a fim de fugir do que não é a Verdade.

Vocês estão neste período, e nós concebemos perfeitamente que, para os despertos a caminho para sua
Unidade, alguns possam viver isso de modo difícil, sobretudo com relação aos períodos precedentes de

abertura, que se fizeram na Alegria do reencontro com a Luz.

Mas o reencontro para a Luz, com a Luz não basta.
É preciso, hoje, tornar-se inteiramente Luz.

Isso necessita não fazer qualquer concessão às zonas de Sombra ainda existentes no interior de vocês.
Olhá-las pelo que elas são e nada mais: ausências de Luz.

***

Basta, portanto, simplesmente, acolher ainda mais Luz e, em especial, quando da adição das últimas Chaves
Metatrônicas.

Isso lhes será um tanto mais fácil a partir de 7 de agosto.

Somente o que resiste faz sofrer.
Somente o abandono à Luz é Alegria.

Este sofrimento não é nada se você o transcende pela Luz.

Ela lhes permitirá aceder a zonas ainda não vividas por muitos de vocês, na Unidade e na Existência.

Como o sabem, certo número de fatos astronômicos são bem reais, em seus Céus.
Os aspectos se instauram agora, e atingirão seu máximo de atividade entre 7 de agosto e o final de agosto.

Como o sabem também, é durante este período que eu me aproximo de vocês intimamente para, eu o espero,
dentro de alguns dias, em tempos espirituais, anunciar o que tenho a anunciar, a todos, sem exceção, quer



vocês o aceitem ou não.

Mas é importante que esta Revelação lhes seja feita a título individual, antes que os fenômenos coletivos
entrem nos elementos essenciais, tal como foi anunciado pelos profetas, quaisquer que sejam, e também entre

os povos os mais antigos da Terra.

***

Vocês não desconhecem que, em sua humanidade (qualquer que seja, falsificada ou não) existem ‘ciclos’.
E que, como todo ciclo, ele passa por momentos de dissolução, totais, permitindo conduzir para uma liberação.

Vocês se aproximam disso de modo certo e evidente, mesmo se isso lhes apareça como menos evidente,
para alguns de vocês, devido à sua impaciência.

Mas não há que ser impaciente.

Aproveitem o tempo que lhes é concedido para se esclarecerem com vocês mesmos, para encontrar a Paz,
para encontrar a serenidade e lhes permitir viverem o que será vivido, de maneira simples.

Muitas coisas, de fato, ao nível desta Terra, se tornarão cada vez menos simples, cada vez mais difíceis,
enquanto que o caminho Interior se tornará, ele, ao contrário, cada vez mais simples e cada vez mais fácil.

Vocês constatarão, muito nitidamente, ao nível de sua consciência, que vocês são literalmente habitados por
duas consciências: uma consciência limitada que tem medo, que se rebela.

Uma consciência limitada, consciente dela mesma, consciente também de estar fechada numa Ilusão, mas à
qual ela se pendura.

E, de outro lado, em espaços de tempo mais ou menos amplos, para muitos de vocês, uma Consciência
Ilimitada, onde não há mais prisão, onde não há mais limites.

Há apenas Alegria e Presença e pureza de ser.

Vocês perceberão em vocês esta diferença entre a consciência limitada e a Consciência Ilimitada.
Esta diferença percebida é importante para lhes permitir, em total lucidez, uma vez que meu Anúncio seja feito,

se dirigirem para onde devem, para onde podem.

***

Assim, portanto, o período que vocês vivem é um período intenso no plano da consciência.
Intenso também no plano de sua Vibração e intenso também nos sinais que lhes serão enviados Interiormente

e, em breve, muito em breve, exteriormente.

Ninguém poderá fingir, naquele momento, que não sabia.
Ninguém poderá então fingir que foi enganado, porque a Luz se revela.

A manipulação se revela.
A falsificação vai se revelar, inteiramente.

Olhem, dentro de sua consciência limitada, o conjunto de acontecimentos que se desvendam para vocês.
Tantas coisas que lhes haviam sido até agora totalmente ocultadas, totalmente fechadas, para que vocês não

tomassem consciência delas!

Mas a liberdade permite à Verdade se manifestar e explodir literalmente a seus olhos e à sua consciência.

Ninguém poderá dizer, de fato, que não sabia.
O que era ainda o caso, há alguns anos, simplesmente, atrás de vocês, quando muitos não sabiam, não

conheciam e não compreendiam.

A partir do momento em que as últimas Chaves Metatrônicas se revelarem (entre 7 e 15 de agosto), vocês
verão, lucidamente, ao mesmo tempo, em vocês, o que vocês são realmente, e não o que vocês acreditavam.

Vocês verão, também, a Verdade desse mundo, tal como ela é.
Isso lhes aparecerá cada vez mais claramente, cada vez mais na Luz.

É colocando na Luz o que estava escondido até agora que a humanidade se desperta e se desperta sempre
mais.



Mas, vocês já sabem, vocês não podem forçar ninguém a segui-los no caminho de sua liberação.
Vocês apenas podem ser um exemplo.

Vocês apenas podem ser um caminho, uma Luz que brilha na noite.

A noite que se fará em breve sobre seu planeta e que permitirá, durante esses três dias, observarem o que
vocês são na realidade.

E, para aqueles que recusaram a Luz, verem o que é e o que representa a ausência de Luz, mesmo em sua
Consciência.

***

Creiam efetivamente que a maior parte dos seres humanos, que está ao nível da consciência limitada, hoje, não
tem a lucidez do que é a Luz.
Eles não sabem o que fazem.
Eles não sabem o que criam.

Mas, durante este período, após meu Anúncio, vocês saberão o que vocês criam e o que vocês atualizam em
sua vida.

Naquele momento, ninguém poderá mais dizer que ignorava o que era esse mundo e sua Ilusão.

Aproveitem os espaços que lhes são oferecidos, e o tempo que lhes é dado, para se aproximarem de vocês
mesmos, aproximarem-se da Mãe Terra e se aproximarem do Céu, em uma mesma diligência de Unificação de

sua consciência e de Unidade, porque, é aí que vocês encontrarão o que vocês são.

É aí, e unicamente aí, que vocês estarão em acordo com vocês mesmos e poderão viver o que está prometido
a esta Terra.

Os prazos estão muito próximos, em todos os níveis.
Resta muito pouco tempo.

Muito pouco tempo para se encontrarem.
Muito pouco tempo para estabelecer sua Luz em vocês.

Muito pouco tempo para testemunhar sua Luz.

Aproveitem este período para se tornarem, realmente, vocês mesmos.

Tenham olhos apenas para a Verdade e não evitem, sobretudo, se olhar frente a frente com vocês mesmos,
assim como olhar face a face cada um dos Irmãos e Irmãs que os rodeiam.

***

As novas Chaves Metatrônicas, as últimas Chaves Metatrônicas de Luz, quando forem reveladas, ativarão, em
vocês, as 12 Estrelas de Maria e, portanto, os 12 pontos de Consciência que existem em sua cabeça, que lhes

permitem estar equipados, eu diria, do conjunto de funções espirituais que lhes permitem ver a Verdade, tal
como ela é.

São 12 Estrelas, ao nível da Coroa Radiante da Cabeça, que se acendem doravante.

Eu voltarei muito mais em detalhe, uma vez que se realize a intervenção Metatrônica atualizada, para revelar,
mais adiante, o papel as 12 Estrelas de Maria, não as Irmãs que me acompanham, mas suas próprias 12

Estrelas existentes em sua cabeça e as 12 funções que ali são religadas.

Eu lhes revelarei também, como o Arcanjo Lúcifer, pela manipulação dessas 12 Estrelas, permitiu que esse
mundo esteja sob a influência do bem e do mal.

O bem e o mal que são, certamente, virtudes existentes nas Estrelas de sua cabeça, mas este aspecto foi
profundamente limitado, porque essas duas Estrelas não são nada sem as outras Estrelas, sem o Alfa e o
Ômega, sem o Aqui e Agora, sem a Clareza e a Precisão, sem a Profundez e a Verdade, sem as outras

funções.

***



Isso dito, vocês experimentaram esse mundo de Bem e de Mal, esse mundo de Luz e de Sombra, de
oposição, de confrontação, mas, hoje, basta!

Vocês são livres, se o desejam, de aceder a seu estágio Unitário.
Lá, não existe mais nem Bem, nem Mal, mas unicamente a Luz, onde a Sombra não tem mais qualquer peso,

não tem mais qualquer existência.

Isso é real, se sua consciência o aceita e vive, mesmo nesse mundo que chega a seu fim.

Não é preciso nem se alarmarem, nem se orgulharem desse mundo que chega a seu fim, porque esse mundo,
mesmo falsificado, conserva certo número de elementos que lhe permitiu subsistir até aí.

A beleza ali está ainda presente, como lhes disse Snow, na natureza ou mesmo nos contatos que vocês
estabelecem conosco.

Cada um de vocês é chamado a se tornar um Mensageiro.
Mensageiro de Luz, Ancorador de Luz, como lhes disse o bem amado Miguel, mas também Mensageiro de

todos os planos Unitários.

Como o sabem, o conjunto da Frota Intergaláctica da Luz Autêntica está agora muito próximo deste planeta.
Aproximamos-nos progressivamente de vocês e, do mesmo modo, vocês mesmos se aproximam de nós.

É neste reencontro que se produzirá o mecanismo chamado de Ascensão.
O mecanismo ascensional se realizará pela instalação, em suas estruturas, do que é chamado de veículo

Merkabah, veículo de Luz, para além da luz ilusória do mundo astral, que lhes permite juntarem-se à Unidade.

***

As Vibrações que vocês vivem, uns e outros, ao nível de suas diferentes lâmpadas, novas como antigas,
traduzem a ativação desse corpo novo que lhes é desconhecido até agora.

Ele lhes permitirá cruzar os véus da Ilusão e, sobretudo, dissociarem-se do mundo astral, ou mundo das
emoções, para penetrar, em total lucidez e em Glória, o que foi chamado de Corpo Eterno.

Esse momento é para muito em breve.

Resta-lhes terminar sua preparação.
Resta-lhes realizar a ignição das 12 Estrelas, em sua Coroa Radiante da Cabeça, correspondentes às seis

virtudes do Coração que lhes foram dadas, no ano passado, pelo Mestre Ram.

É neste reencontro que vocês se tornarão Unitários e descobrirão a verdadeira Verdade, aquela que os libera
do mundo da Ilusão.

Vocês devem, para isso, ainda esperar alguns dias.
O tempo que as últimas Estrelas de Maria se ativam em sua Coroa Radiante da Cabeça e o Fio que une o cetro
de Cristal ou a fonte de Cristal, qualquer que seja o nome que lhe dêem, ou ainda o 13º corpo, constroem sua

realidade na Coroa Radiante da Cabeça.

Assim, portanto, vocês terão religado Maria, minha Presença, em sua Presença.
Vocês terão religado as 12 Estrelas e, naquele momento, vocês estarão prontos.

***

Lembrem-se, como o desenvolveu longamente Um Amigo, que a Consciência é Vibração e não pode haver
Consciência Ilimitada sem percepção da Vibração.

Ela se estabelece em vocês, mesmo em sua estrutura física.

É nela que vocês descobrirão a Verdade, em vocês, mesmo nesse corpo.
É dentro mesmo desse corpo que vocês vão viver a Consciência Ilimitada e é o fato de viver esta Consciência

Ilimitada, nesse corpo limitado, que permitirá a dissolução total da Ilusão e da projeção de sua consciência
nesse mundo.

É esse mecanismo preciso da Ascensão que está a caminho para vocês.
Então, não levem em consideração, efetivamente, certo número de mecanismos geofísicos em relação com o

desvendamento de elementos, em seu mundo, que se realizam, como o sabem, desde o início de seu ano,



consecutivamente à ação do Arcanjo Miguel na desconstrução.

Ainda uma vez, nós retardamos, ao mais possível, o conjunto de eventos essenciais que devem ocorrer nesse
mundo, a fim de deixar nascer o Novo Mundo, a fim de que o máximo de almas esteja no Despertar e vivam,

em total lucidez, o que acontece.
Então, alegrem-se.

E, sobretudo, limpem as zonas de Sombra que existem no interior de vocês.
Enquanto vocês não estão na Alegria, vocês não estão limpos.

Enquanto vocês não tenham encontrado a serenidade e a Paz, existentes no interior do que vocês são, na
Eternidade, vocês não podem pretender viver a Alegria, a Paz ou, como o disse Um Amigo, o Samadhi.

O Samadhi, se vocês o vivem, é verdadeiramente o sinal preciso e estável de que vocês tocaram sua Unidade
e que vocês poderão ir para onde devem ir, no momento vindo.

***

Em breve, as últimas Chaves que lhes serão entregues lhes permitirão, em total lucidez, viajar em sua
Consciência Ilimitada.

É isso que lhes é prometido.

E na sequência, uma vez que a Cruz do Céu seja realizada ao nível astronômico, e certamente visível também
num tempo que a sucederá, naquele momento, vocês compreenderão e terão, em vocês, os meandros de

tudo o que viveram e de tudo o que têm a viver.

Isso é agora, meus queridos Filhos.
Congratulem-se.

Não há mais prazo.
Não há mais atraso.

Tudo está em ordem.
Tudo termina.

Agora.

Bem Amados Filhos da Luz, eu não entrarei nos detalhes agora, sobre essas 12 Estrelas, mas em breve, nós o
faremos juntos, uma vez que Metatron as tenha revelado.

Naquele momento, tornar-se-lhes-á possível, efetivamente, ativar os 12 pontos de Consciência e o ponto
central, ao nível da Coroa Radiante da Cabeça.

Naquele momento, vocês se tornarão livres, se tal é sua escolha.

Aí está, meus Filhos, o objetivo de minha intervenção.

***

Meus queridos Filhos, onde quer que vocês estejam sobre este planeta, minha Bênção os acompanha, cada
minuto de sua vida, doravante.

Eu estou mais perto de sua Consciência.
Ao mais próximo de minha Revelação, em sua Consciência.

Estejam lúcidos.
Sejam verdadeiros.

Sejam humildes.
E, sobretudo, cultivem a Paz, cultivem a Alegria, porque o que vem é Luz e pura Luz.

Assim, eu lhes transmito minhas Bênçãos e voltarei, certamente, ao mesmo tempo ou exatamente após a
intervenção do Arcanjo Metatron e a revelação das últimas Chaves de Luz, para explicitar o que serão esses 12
pontos de Consciência que existem nos Mundos Unificados: esta famosa auréola dos Santos, que é descrita

em algumas de suas representações, esta Coroa de Luz que muitos de vocês sentem, agora, ao nível da
cabeça, que representa, realmente, seu coroamento na Luz Una.

É por esta Coroa, conjunta àquela de seu Coração, que vocês levam a efeito e realizam o que vocês são.



Eu os abençôo e lhes digo, então, até muito em breve.

************
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Mensagem de 31 de julho (publicada em 7 de agosto de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver pessoas, aqui, que ainda não havia visto.

Então, vou escutar as questões que vocês têm a me submeter.

Questão: como se desenrolam os acontecimentos cósmicos?

Se quiser, creio que Maria foi extremamente precisa nesse nível.

O derramamento da Luz Tri-Unitária realiza-se como previsto, agora, e de maneira contínua e permanente.

Os seres humanos abertos respondem, a seu modo e, aliás, entre vocês, aqui, há muitos que vejo que têm a Coroa da cabeça que está
no Fogo.
Muito bem.
E, também, para alguns, a Coroa do Coração.

Pelo momento, o efeito da Luz Tri-Unitária é extremamente potente nas novas lâmpadas e muitos de vocês têm a bola do nariz que se
mexe.
Isso não quer dizer que vocês mentem.
Isso quer dizer simplesmente que vocês têm o 12º corpo que está ativo e as Vibrações que percebem na Coroa Radiante da cabeça,
as sensações Vibratórias, são bem reais.

Na Terra, como Maria já disse (isso foi anunciado, eu creio, desde que o Fogo do Céu tocou o Fogo da Terra, desde o mês de maio),
vocês sabem que há uma alquimia que se produz na Terra, que foi chamada de parto e emissão da Terra.
Isto está em curso.

Agora, ninguém sabe quando ocorrerá a expulsão, mas Maria lhes disse que o nascimento e a expulsão da nova Terra apenas poderá
se fazer quando uma massa importante, e a mais importante possível, de seres humanos estiver, como dizer..., despertada e alinhada
nas novas lâmpadas.
E nós esperamos tê-los cada vez mais.

Portanto, há, não um freio que é colocado, mas, verdadeiramente, a Terra, e não mais nós, compreendam bem que ajustamos, mas é a
Consciência da própria Terra que decide o momento oportuno.

Mas vocês não estão sem saber, tampouco, que muitas coisas lhes são escondidas.
Por exemplo, a expansão da Terra, ou seja, o diâmetro da Terra que se modifica: a modificação, real e objetiva, dos diferentes
envelopes da magnetosfera etc. etc..

Tudo isso está em andamento, mas, como sabem, há, no curso desse processo de parto, primeiro um fenômeno que lhes anunciou
Maria, que é seu Anúncio.
Em seguida, haverá um segundo fenômeno que é o que foi chamado de modificações gravitacionais da Terra ligados à sua rotação,
ligadas ao pólo, ligadas a certo número de fatores que foram dados pelos profetas dos tempos modernos e dos tempos antigos.

Tudo isso está em curso agora, mas há uma cinética específica que diz a Maria, como aos Arcanjos e como a mim, que, agora, é a
Terra que decide.
Não somos mais nós, não são mais vocês, como humanos, não é a massa humana desperta, que decide, mas, definitivamente, é a
própria Consciência da Terra que decide o momento preciso em que ela vai dar à luz, em que ela vai expulsar, ela mesma, sua nova
Dimensão.

O que se pode dizer, agora, é que a última etapa é possível, eu diria, a partir do instante em que as últimas chaves Metatrônicas sejam
reveladas à Humanidade, no plano Vibratório.

Portanto, tudo se desenrola às maravilhas, mas vocês sabem também que este período é especial.

Até o presente, nos despertos, nos seres que buscavam a Luz, durante os Casamentos Celestes, predominava a Alegria Interior.
Mas, hoje, a iluminação da Luz é tal que é preciso olhar, em si, as últimas poeiras, as últimas Sombras e, sobretudo, como disse na
última vez, de modo humorístico, não colocá-las sob o tapete, mas varrer definitivamente essas Sombras existentes nos seres os mais
luminosos.
É preciso que tudo se transforme.

O que vocês observam, na Terra, hoje, independentemente das manifestações e das modificações geofísicas que lhes são, para a
maior parte, escondidas, é sobretudo o desvendamento da caca, não é?

O ser humano não pode mais mentir ou, sobretudo, não pode mais mentir ao outro, mas, em breve, não poderá mais, de modo algum,
mentir a si mesmo.
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E isso, eu diria que é um evento essencial que precede tudo o que deve advir nesta Dimensão e vocês estão neste período: o período
em que vocês devem se colocar às claras com vocês mesmos, o período em que vocês devem fazer prova do abandono à Luz e
passar este episódio que os coloca a nu, para não mais deixar, em suas estruturas, a menor zona de Sombra.

É a frase de Cristo que se realiza e que lhes diz para terem sua casa limpa, porque vocês não sabem quando ele iria voltar.
Agora, vocês sabem que ele volta.

Então, é tempo de terminar a limpeza.
Não é a limpeza de primavera, é verdadeiramente a limpeza de todos os milênios.
Aí está onde estamos.

Mas o impulso final não depende nem do Céu, agora, nem de vocês, mas, unicamente, da Terra.

Obviamente, o impulso da Terra depende de vocês, também, mas o movimento final depende unicamente da Terra.

Questão: essa limpeza supõe simplesmente abandonar-se à Luz ou tomar Consciência dessas zonas de Sombra?

Então, caros amigos, os dois vão juntos. 
Quando você se abandona à Luz, as zonas de Sombra se iluminam por si, não é?, e não é questão de trabalhar sobre esta Sombra,
que é um trabalho da dualidade.
É questão de estar lúcido, estar consciente e estar perfeitamente às claras com si mesmo.

Não é questão de negar o que nos habita.
Não é questão, tampouco, de culpar-se com relação às últimas coisas que são colocadas na Luz.
É preciso, simplesmente, acolhê-las e aceitá-las, a fim de que elas transcendam, por intermédio do abandono a esta Luz que é a Luz,
eu os lembro, agora, Tri-Unitária, que toca a Terra.

Portanto, pela Vibração da Luz (e eu creio que Um Amigo alongou-se muito ao explicar isso), a ligação entre a Consciência e a
Vibração é formal e é isso que vocês percebem.

É importante que a Vibração da Luz, a Vibração de sua Consciência (em suas diferentes lâmpadas, nessas novas lâmpadas) permite
esse trabalho de purificação e de colocação da Luz e de eliminação do que deve ser eliminado, permitindo acolher, em Si, o Cristo
Interior.
É isso que está se realizando.

Portanto, não é questão de ser indulgente.
Não é questão, tampouco, de se sentir culpado, mas é preciso simplesmente ousar se olhar frente a frente.
Isso é verdadeiramente muito importante, porque é através desse frente a frente que vocês realizarão a unificação de sua consciência
limitada com a Consciência da Existência ou a Consciência Ilimitada, como diz Um Amigo.
Mas tudo segue seu curso.

Então, obviamente, e Maria também o disse, há muitos que estão impacientes, porque sentiram a ativação (antes ou durante, mesmo
recentemente, com relação aos Casamentos Celestes) das Coroas radiantes, em particular a da cabeça, a sensação do Fogo no
Coração, do Fogo do Amor.

É verdade que, às vezes, sobre a Terra, quando vocês observam com um olhar exterior de sua consciência limitada o que se passa
sobre a Terra, não se tem a impressão que as coisas se movem suficientemente rápido, mas elas se movem muito rapidamente.

A Confederação Intergaláctica vigia para que não haja interferência no que se joga entre os humanos despertos, aqueles que se
despertam e aqueles que se recusam a se despertar.
É um problema, agora, entre você e você.
Você e você, no Interior de você e você e você, na Humanidade.
O desvendamento da Luz, no mundo limitado, deve se acompanhar por certo número de processos na consciência global e também na
consciência coletiva e é nesta consciência coletiva que certo número de forças astrais ou de egrégoras ligadas às crenças estão ainda
de pé na Humanidade.

Quando essas crenças, ao nível coletivo, caírem, naquele momento não haverá mais obstáculo, nenhum, para que a Terra viva o que ela
tem a viver.

Há ainda certo número de crenças mesmo naqueles que se despertam.

Então, em minha última vinda neste espaço, nós falamos muito, uns e outros, do papel das crenças, quaisquer que seja, mas há
crenças que estão além das crenças individuais, pessoais, do ser humano, há crenças coletivas, e essas crenças coletivas mantêm
também uma coesão na matriz.

É o que vocês poderiam chamar de egrégoras.
Isso mantém as crenças coletivas que vêm se opor à liberação do ser humano.

A título individual, vocês podem, obviamente, superar e transcender essas crenças.
Mas, coletivamente, é um pouco mais complexo.
Ou seja, qualquer que seja o influxo da Luz Tri-Unitária, terá um duplo impacto sobre a matriz, se querem, coletivo, que começou a se
desagregar, eu os lembro, há mais de um ano.
Mas isso faz parte do desvendamento.

Portanto, esta matriz coletiva está submissa a crenças, ela é então, de algum modo, nutrida pelos seres humanos que nutrem,
literalmente, a matriz e que, portanto, se opõem, sem querer, sem terem consciência, ao estabelecimento do reino da Luz e ao parto da
Terra, mas eles não poderão se opor coletivamente, de maneira duradoura, porque o efeito da Luz Vibral, da Luz Tri-Unitária, na Terra,
é cumulativo e virá um momento em que a balança pesará do lado desta Luz Vibral e não mais do lado das crenças.

Portanto, não é mais um combate no sentido em que vocês o entendem: bem/mal.
É verdadeiramente uma oposição que pode existir entre as crenças coletivas e a Luz que, ela, não se opõe, mas que, entretanto,
reencontra em seu caminho, uma vez que tocou a Terra, certo número de estruturas chamadas crenças que mantiveram a Humanidade



reencontra em seu caminho, uma vez que tocou a Terra, certo número de estruturas chamadas crenças que mantiveram a Humanidade
coletiva dentro de certo número de ilusões que tinham apenas por objetivo não o de mentir, não o de tomar o poder, mas o de nutrir a
Ilusão, ainda mais.

A falsificação se revela.
Há, eu creio, nos diferentes países, no mundo, revelações importantes que se fazem.
Elas serão cada vez mais importantes, mas provocam também forças de atrito, o que eu chamaria de forças de oposição que,
obviamente, alimentam também o Fogo do Amor.

É o atrito que gera esse Fogo, mas é preciso, a um determinado momento, que esse Fogo se torne suficientemente intenso, na
população, para representar uma força de despertar.
Naquele momento, a Terra desencadeará sua Ascensão ou sua Translação, chamem a isso como quiserem.

Portanto, vocês estão num período mágico, porque estão verdadeiramente na Revelação.
E esta Revelação tem algo de extraordinário, porque vocês se dão conta, uns e outros, que há duas consciências que se opõem.
Não é a consciência do bem e do mal.
É a consciência do limitado e da limitação que se opõe à Consciência do Ilimitado.

O Ilimitado não se opõe, ele se estabelece, mas o estabelecimento da Consciência Ilimitada gera forças de resistências que existem
através de tudo o que vocês vêem na Terra e também tudo o que vocês vivem a título individual.

Quem, entre vocês, nesse momento, não tem surtos de raiva, surtos de bicicletas que se põem a girar, como chamei há dois anos,
momentos em que deliram, ou seja, em que têm o mental que vai tentar capturar suas Vibrações e os desviam, literalmente, da Luz?
Isso faz parte da prova da dúvida.
Isso faz parte da prova do questionamento, tudo o que vocês vivem nesse momento.

Isso pode passar por tensões, também, no Interior de suas estruturas, com relação a suas próprias escolhas, com relação a suas
decisões.
Será que estou realmente na Luz?
Mas, porque não acontece isso?
Porque eu duvido por momentos?

Tudo isso é o ambiente que têm nesse momento e é neste ambiente coletivo que vocês devem se afirmar cada vez mais em sua
Alegria interior.
E tudo está a caminho, verdadeiramente, se Maria o disse e se nós o dissemos, é a estrita Verdade.

Vocês percebem bem que as Vibrações nas novas lâmpadas apareceram ou se aceleram.
Vocês percebem bem que a Coroa Radiante da cabeça, agora, ativou, mesmo se vocês não conheçam ainda os pontos, os doze
pontos precisos ao redor da cabeça e o ponto central, também.
Tudo isso é uma realidade.

Então, obviamente, a Terra também gostaria de viver sua Coroa Radiante da cabeça.
Isto está em curso.

Agora, é dentro de uma hora, é dentro de seis meses, é dentro de um ano?
Em qual ordem isso vai acontecer?
Nós sabemos simplesmente que coisas cada vez mais espantosas, em todos os sentidos do termo, vão se produzir nesta Terra e
essas coisas espantosas são diretamente ligadas à Presença da Consciência Ilimitada, à Luz Vibral Tri-Unitária e ao mundo falsificado
(ou à consciência limitada da ilusão Luciferiana, se querem).
Tudo isso está se revelando, sob seus olhos como em vocês.

Questão: por que não há mais manifestações de Embarcações nos Céus? Isso não permitiria justamente acelerar esse
processo de despertar?

Mas, caro amigo, as Embarcações são cada vez mais frequentes e cada vez mais frequentemente vistas em seu Céu, mas não digo
que essas Embarcações são necessariamente da Luz, digo simplesmente que há Embarcações que se manifestam por toda parte,
absolutamente por toda parte.

Então, não é porque você não a vê, você, que não tenha aparecido.
Basta se colocar fora e olhar no ar.
É preciso olhar no ar.

Portanto, você tem a chance, você tem dois olhos, portanto, olhe no ar.
Você tem também a chance.

Você tem uma ferramenta que se chama Internet, que é diabólica, que é Luciferiana, mas que transmite, também, informações
verdadeiras.
Portanto, olhe lá.

E as Embarcações são em número incalculável, mesmo com relação ao ano passado.

Olhe o número de esferas de Luz que aparecem em seus Céus, pequenas esferas, como grandes esferas.
Elas são enormes, as aparições, em número.

Recorde-se também que, de outro lado, a Verdade a mais importante, ela não está mesmo nas Embarcações porque, o que você
chama e o que nós chamamos com vocês de Translação Dimensional, a passagem da consciência limitada para a Consciência
Ilimitada, não se fará jamais no exterior.

Vocês ainda têm tendência a crer que vão viver, com o olhar exterior, a Luz.
Mas não. Absolutamente não.
O que o olhar exterior verá é a destruição da Terra.



Em contrapartida, esta destruição pelo Fogo, se vocês estão no Interior de vocês, vocês a viverão como a liberação.
Tudo depende de seu olhar: olhar Interior ou olhar exterior.

Mas lembrem-se que as Dimensões, como explicou Um Amigo, como explicaram os Arcanjos, a Consciência Ilimitada, ela não é para
ver, cada vez mais, no exterior, ela é para ver no Interior, ela é para ir no Interior, e ela é viver no Ilimitado.

O corpo de Existência, vocês o verão face a face, mas é uma expressão, quando se diz vocês o verão, vocês o verão não com seus
olhos, eis que vocês estarão nele ou no exterior dele.
É uma Vibração e uma Consciência.

Não esperem ver seu corpo de Existência como algo a quem vai apertar a mão, mesmo se ele possa ser visível, para alguns seres.
É, antes de tudo, a Vibração de suas lâmpadas.
É o momento em que vocês mergulham no Interior de vocês mesmos que vocês vivem o Samadhi, que vocês vivem a ignição do Fogo
do Coração e que, naquele momento, vocês sabem que podem passar no Ilimitado.

Por conseguinte, a partir daquele momento, a partir do momento em que têm o Anúncio de Maria, mas qual importância que tem uma
Embarcação que se põe sobre os Champs-Élysées (local parisiense)? 
Aquilo fará um grande ponto de interrogação que favorecerá a subida Vibratória?
Tudo está aí. 
Porque vocês têm tendência ainda a imaginar ou a supor que alguém virá salvá-los, que terão uma Embarcação que vai lhes fazer
cuco, na qual vai subir.

Isso seria um cenário catastrófico no caso de evacuação da Terra, mas vocês sabem que estes planos foram amplamente divulgados. 
Então, se perguntam quando é, mas eu lhes respondo, é imediatamente, vocês têm a possibilidade, imediatamente, de viver o
Samadhi. 
Têm a possibilidade, imediatamente, de viver o Fogo Interior, o alinhamento das Três Lareiras.

Faltam-lhes três Chaves Metatrônicas que correspondem à função das Três Estrelas de Maria, mas quando as três chaves descerem
sobre esta Terra, durante o período em que vocês estão aí, vocês verão que, naquele momento, podem fazer essa diligência Interior
para vocês mesmos, imediatamente, mas, então, agora, se esperam algo do exterior para realizar um paraíso sobre esta Terra, eu lhes
responderia que isso não acontecerá jamais.

A solução está dentro de vocês e é dentro de vocês que se encontram as outras dimensões eu creio, os Arcanjos revelaram, há pouco
tempo, que vocês levam e nós levamos todos, em nós, a Vibração dos Sete Arcanjos, a Vibração de Maria e a Consciência de Maria,
a Consciência de Cristo, no Interior, no nosso próprio DNA. 
E é a visão Interior (não a astral), a verdadeira visão do Coração, da Coroa Radiante do Coração, que se fundiu com a Coroa Radiante
da cabeça, que desencadeia o acesso à sua Eternidade.

Não são as circunstâncias externas, mesmo se há concordância de certo número de mecanismos externos, tais como os que acabo de
desenvolver, e o que se passa dentro de vocês. 
Mas vocês não terão solução externa, jamais. 
A solução é Interna. 

Então, é verdade que há seres humanos que vigiam os sinais, mas prestem atenção que os sinais não os afastem de seu ser Interior.

Se vocês encontraram seu ser Interior, não há mais qualquer problema. 
Se vocês têm a Coroa Radiante da cabeça que queima, se têm a Coroa Radiante do Coração que queima, se estão no Fogo do
Amor, se o seu Triângulo Sagrado está desperto, então, façam o que quiserem. 
Vocês não têm mais o que esperar. 
Ao limite, se não há mais qualquer zona de Sombra, coloquem-se sobre uma cadeira longa e esperem.

Questão: sinto-me triste vendo todos esses seres humanos que não estão hoje despertos.

Então, aí, caro amigo, isso foi dito muitas vezes, por Um Amigo, por Sri Aurobindo.
Deixe os seres humanos livres.
Eles irão para onde os empurra sua consciência e sua criatividade.
Se eles recusam a Luz e a Existência, eles continuarão num mundo dual, mas é a opinião deles.

Em nome de que vocês recusariam a alguém a vontade e o desejo de estar na limitação e de ser um carneiro? 
E concebam também que alguns carneiros são muito felizes, mesmos se não estão numa Verdade chamada absoluta.
Eles estão na verdade deles.
E vocês não poderão censurar nenhuma alma por estar em sua própria verdade.
Nós não julgamos jamais.

Nós o dissemos desde anos, onde quer que vá cada ser humano, é sua escolha e é sua liberdade.
Se ele recusa a liberdade e quer permanecer submisso ao livre arbítrio e ao carma, que grande bem lhe faça.

De qualquer modo, ele voltará à Unidade, dado que não há outro caminho, mas se ele deseja prosseguir um caminho de redenção
ligado ao carma, ligado à purificação, ligado a atração, mesmo espiritual, para a materialidade, em nome de que se deveria recusar
esta liberdade? 
E você também, em nome de que? 

O importante não é o despertar, agora, porque chegamos ao extremo limite, mas a tomada de consciência.
Não é a mesma coisa.

A tomada de Consciência é, como foi dito: não há nada que lhes tenha sido escondido que não será revelado.
É o Apocalipse, a Revelação.

A partir daquele momento, em que há a Revelação, o grão é semeado e não é seu problema saber quando ele vai germinar.

É a melhor ajuda que vocês podem levar ao resto da Humanidade: sendo vocês mesmos.
É a melhor maneira de servir: estar no despertar e na Vibração.



É a melhor maneira de servir: estar no despertar e na Vibração.

Miguel sempre disse, desde o início dos Casamentos Celestes: quanto mais vocês estiverem na Vibração, mais ajudarão a Terra,
mais ajudarão o Céu e mais ajudarão seus próprios irmãos e irmãs.
Não é lhes pedindo para despertar a algo que eles não podem nem imaginar ou sonhar.

E em nome de que vocês os forçarão a se despertar?
A Luz está aí, inteiramente, agora.

E desde 17 de julho o Fogo do Éter (não o Fogo da Terra) está presente e onipresente em todas as estruturas de Vida do planeta.

Que fazer se os seres humanos não querem se despertar?
Absolutamente nada.
Não vamos forçá-los a se despertar.
Sua consciência é voltada para outra coisa que o despertar.
Ela é voltada para, talvez, a beleza.
Há pessoas que são apenas “negativas” ou maldosas.

O importante, lembrem-se o que eu disse: as forças de resistência humanas são vencidas, mas, agora, a coletividade, dentro de suas
crenças, pode ainda ser um obstáculo.
Portanto, quanto mais vocês subirem na Vibração, vocês mesmos, mais irão, sem lutar, simplesmente pelo efeito de subir na Vibração,
irão permitir a esta crença coletiva, a esta egrégora coletiva (que não existe mais no astral, eu os lembro, existe sobretudo no mental)...

Questão: a passagem da Cruz poderá representar, coletivamente, uma real subida Vibratória ou um real alinhamento
Vibratório?

Perfeitamente, mas este alinhamento Vibratório lhes cabe viver, individualmente.
Coletivamente, é o ponto de interrogação.

E durante este período, efetivamente, que vai se estender entre a Cruz Cósmica de 7 de agosto e o final de agosto, vocês assistirão à
gênese de seu futuro, não o futuro na Ascensão, mas o futuro do desenrolar dos eventos históricos desta Terra, em sua Dimensão
falsificada.
Quer dizer que vai se construir, como dizer..., o cenário final, mas o cenário final exterior, porque o cenário final será sempre, para
vocês, Interior: é o acesso à sua Existência.

Estejam também muito atentos a suas próprias Vibrações.
O que é que vibra em vocês?
Nada, absolutamente?
Algumas lâmpadas?
Alguns chacras?
Alguns circuitos energéticos? 

Porque, o que vocês viverão como Vibrações, a partir de hoje, vai condicionar seu próprio futuro nos universos.
Aí, o que vocês vivem, agora, vai defini-los e desenhar-lhes o caminho que vão tomar.
E o caminho que vão tomar não é aquele que querem.
O caminho que vão tomar é aquele que será ditado por sua própria Vibração e unicamente isso.

Não é porque vocês dizem “eu quero ir ao Céu” que vocês irão ao Céu.
Não é porque vocês dizem “eu quero permanecer na Terra, nesta Dimensão” que vocês necessariamente irão permanecer nesta
Dimensão.
Tudo é questão de Vibração e de Consciência.

Quanto mais sua Vibração e sua Consciência se elevam, mais vocês têm possibilidades e facilidades para irem para sua Existência,
quer queiram ou não.
Tudo é gerido pela Vibração.
E as Vibrações que vocês percebem, agora, comigo, e que vão perceber durante este período, vão realmente ditar seu futuro.

Vocês vêem que o período é não somente essencial, importante, capital.
Os eventos exteriores apenas seguirão ou acompanharão isso, ou precederão isso.
Aí está a única porta de saída.

Questão: como fazer irradiar melhor a Presença da Fonte, em cada um de nós?

Não julgar, não criticar, não dizer palavras ásperas (não como eu), ser humilde e simples, mas tudo isso lhes foi amplamente dito.

Mas o mais importante é, assim mesmo, a Consciência que vocês têm, vocês mesmos, a lucidez que vocês colocam em sua atitude
para não julgar, para não condenar e para manter o nível Vibratório, custe o que custar, independentemente das imundícies desse
mundo.

Mas sua Consciência deve estar em acordo com esses princípios: humildade, simplicidade.
Isso é verdadeiramente o mais importante.
E, sobretudo, pode-se falar do abandono à Luz, pode-se dizer, também, da não resistência à Luz.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, vou desejar-lhes uma boa noite.
Até muito breve.

______________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, nesta densidade, queiram acolher as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês para dar uma série de informações que eu qualificaria de complementares, com relação ao que
exprimiu Um Amigo.

É importante, para vocês, apreender e compreender que vocês não podem, de nenhuma maneira, apreender
a Consciência Ilimitada através de qualquer descrição, seja ela a mais exata, concernente ao sinal que se estabelece

quando da sua instalação.

Vocês não podem, através da ferramenta mental, se apreender de qualquer Verdade referente à Consciência
Ilimitada, porque a sua característica essencial é que, no Ilimitado, não existe mental, não existe limitação, em relação

e em ressonância com o dito mental.

A problemática sendo, justamente, que o ser humano, nesta densidade, prisioneiro e cativo desta matriz, só pode
elaborar estratégias em relação ao dito mental.

Ora, o acesso ao Ilimitado firma, justamente, a parada do que vocês chamam de mental.
Ele não pode, portanto, se apreender, de nenhuma maneira, de nenhum modo.

Assim, portanto, o período anterior ao instante imediato do seu acesso ao Supramental passa pelo silêncio do
mental.

Vocês não podem, portanto, pretender aceder à Dimensão Ilimitada se qualquer atividade daquele estiver ainda
presente na sua consciência.

Assim, portanto, a primeira etapa vai consistir em se liberarem, em Verdade, da influência do seu mental.

Vocês não podem, tampouco, fazer calar o mental com o mental.

Vocês não podem, portanto, ordenar para ele se calar e fazer silêncio, porque ele fará exatamente o inverso.

Assim, então, existem vários meios de variantes que permitem instalar e favorecer a instalação do Supramental e,
portanto, superar, pela própria Vibração do seu corpo e da sua Consciência, a iluminação do mental.

De fato, assim como lhes foi explicado, a Consciência se manifesta em ‘pontos’ de Consciência ou em ‘nós’ de
Vibração da Consciência.

Esses pontos de Vibração da Consciência possuem, por vezes, nomes muito conhecidos como chacras, lâmpadas ou
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corpos espirituais.

Não há coisa complicada, na Consciência Ilimitada, dado que não há ferramenta mental, dado que não há o aspecto
discursivo, não há dicotomia, não há análise, mas existe, nesse nível, uma integração, eu diria, ou uma síntese, se
preferirem, direta do mecanismo da Consciência por ela mesma, sem passar por filtros ou ferramentas tais como as

conhecem.

O próprio conhecimento, na esfera Ilimitada, torna-se imediato.

Ele não tem necessidade de qualquer análise ou de qualquer observação exterior, dado que a Consciência segue o
movimento.

Assim, portanto, vocês estão nessa forma que conhecem e que chamam “mim”, identificados por uma fisiologia,
identificados por um reconhecimento de forma.

Obviamente, quando vocês se observam num espelho, vocês se reconhecem.

Nas Dimensões Unificadas não há Unicidade da forma, mas multiplicidade da forma.

Os mundos Unitários são características disso.

Existe, nos mundos Unitários, a capacidade real para passar de uma forma a outra, de uma Vibração a outra,
passando de uma Dimensão a outra.

E, no entanto, trata-se da mesma Consciência, cuja esfera de expressão torna-se diferente segundo o mundo
percorrido.

Assim, portanto, penetrar na esfera do Ilimitado, na Consciência Unificada, corresponde à ativação, em vocês, da
Luz Vibral no nível da Coroa Radiante do Coração.

É por esta porta que vocês acedem à sua multidimensionalidade.

É por esta porta que vocês descobrem o que vocês são, na Verdade, na Unidade, além da Ilusão que vocês habitam
através desse corpo.

E, no entanto, esse corpo é aquele que vai lhes permitir aceder ao que está além do corpo e além da consciência
limitada e separada.

Aí está, bem amados Filhos da Luz, o que eu queria lhes dizer com relação a isso.

Assim, então, vamos, inicialmente, se quiserem e se o desejarem, abrir um espaço de perguntas correspondentes à
sua Consciência, a Consciência e os diferentes aspectos da Consciência.

Assim, portanto, eu lhes dou a palavra e espero poder ajudá-los no caminho que os leva ao que está além de toda
compreensão, porque isso corresponde à vivência.

A diferença fundamental entre a consciência limitada e a Consciência Ilimitada é que a consciência limitada se nutre
de crenças, de certezas, enquanto que a Consciência Ilimitada se nutre da certeza do Ilimitado, da certeza da

Unidade, quaisquer que sejam as formas empregadas e manifestadas pelo próprio Estado de Ser.

***

Questão: qual é a diferença entre a consciência coletiva e a consciência global?

Bem amado, a consciência coletiva corresponde ao conjunto do resultado, não da adição, mas da associação, das
diferentes consciências individuais.

A consciência coletiva é o resultado de uma série de crenças, estabelecidas como fatos provados, qualquer que seja
a sua irrealidade na matriz à qual vocês estão submetidos.

A consciência global não tem esta visão limitativa.

Ela corresponde, no que eu chamaria de noosfera, ao conjunto de consciências individuais, quaisquer que sejam.

Quer dizer, sejam limitadas e Ilimitadas.



A consciência coletiva é, então, por definição, tão limitada como a consciência de um indivíduo pode ser.

Ela não pertence aos mundos e às esferas Ilimitadas.

A consciência global, quanto a ela, vai englobar os dois aspectos: tanto a consciência coletiva restrita (e portanto
limitada) como a Consciência Ilimitada existente nos mundos Unitários.

A noosfera é a junção e a associação que pode existir entre a consciência coletiva e a consciência global.

Vocês se situam, no seu mundo e no que percorrem, na consciência coletiva.

A consciência coletiva imprime sobre vocês certo número de crenças, certo número de ideais, certo número de
adesões a princípios que são, frequentemente, totalmente falsificados e que não têm qualquer existência nos mundos

Unificados.

A consciência global refere-se à consciência coletiva, e mais, também, a certas esferas de consciência dificilmente
acessíveis e que necessitam sair do condicionamento da consciência coletiva, para aceder à esfera a mais pura da

Consciência, chamada de Consciência Ilimitada, dentro da coletividade.

***

Questão: na consciência coletiva existe um sentir coletivo dos acontecimentos a vir? 

Inteiramente.

Isso pode ser chamado de espaço do sonho, no sentido tradicional do termo.

Assim, portanto, muito numerosos seres humanos, hoje em encarnação, têm sonhos, não idênticos, mas que
apresentam a mesma coloração.

Vocês entraram, desde pouco tempo, no período apocalíptico, período da Revelação.

É portanto perfeitamente lógico que muitos seres humanos, por toda parte sobre o planeta e quaisquer que sejam as
suas crenças individuais, encontrem-se sujeitos a engramas em relação com a consciência de natureza coletiva, às

suas limitações, mas também à transformação desta consciência coletiva sob a influência da noosfera ou da
consciência global.

***

Questão: os diferentes estados de consciência correspondem aos diferentes Samadhi?

Assim que vocês cruzam as portas, bem amada, da consciência limitada, existem tantas possibilidades
de Samadhi como de acessos a Dimensões Unificadas.

Qualquer que seja a sua origem Dimensional, torna-se possível, cruzando as portas da Ilusão, por intermédio da
Coroa Radiante do Coração, penetrar um conjunto de manifestações da Consciência Ilimitada que reflete,

efetivamente, certo número de Samadhi perfeitamente posicionado pelos grandes Sábios.

***

Questão: a fé faz parte da consciência ou da crença?

Bem amada, eu responderia que isso é profundamente diferente para cada indivíduo.

Existe exatamente o mesmo dilema com relação à palavra Amor.

A vivência e o conteúdo Vibratório da palavra Amor não são o mesmo para um ou para outro, em função da sua
própria experiência vivida, em função de certo número de subentendidos, de crenças e justamente de Vibrações.

O princípio da fé é exatamente o mesmo, mas podemos dizer que, bem frequentemente, esse princípio foi utilizado, de
maneira extensiva e abusiva, pelo conjunto de forças que os mantêm na Ilusão.



Assim, portanto, de maneira mais global, o problema da fé é que, frequentemente, releva de uma crença mais do que
da experiência.

Guardem que a consciência limitada é a esfera da crença, que a Consciência Ilimitada releva da esfera
da experiência.

Crença e experiência não fazem uma boa mistura.

Há, portanto, uma oposição, bem real, entre a fé e a experiência.
Jamais a fé cega irá conduzi-los à Eternidade.

Isso foi aliás repetido em alguns textos, mesmo falsificados, existentes no seu Novo Testamento.

Lembrem-se de que a Consciência Ilimitada é, antes de tudo, Vibração e expansão.

Vocês não podem pretender estar na Unidade se não viverem, primeiramente, a Alegria, em segundo lugar,
a Vibração e, em terceiro lugar, o próprio Ilimitado.

A fé jamais irá conduzi-los à experiência do Ilimitado.

Ela pode prepará-los para isso, entretanto.

***

Questão: a confiança pode conduzir ao Ilimitado?

A confiança é um dos elementos que lhes permite se aproximarem da Unidade.

Mas ela não conduz diretamente à Unidade.

Pode-se dizer que ela é, talvez, um elemento motor.

Mas, ela sozinha, não basta para fazê-los viver a Unidade.

De fato, vocês podem ter uma total confiança na Unidade e na Consciência, é por isso, no entanto, que vocês vivem
a Unidade?

A Unidade é, antes de tudo, Vibração, Alegria e expansão e extensão da Consciência nas esferas desconhecidas,
na sua encarnação.

***

Questão: a confiança pode nos ajudar no abandono à Luz?

Bem amado, a confiança não conduz ao abandono.

Eu fui muito claro, há 14 meses, sobre esse princípio do abandono à Luz.

Você pode ter toda a confiança do mundo, sem, no entanto, viver o abandono.

O abandono se define mais como um problema de ego e de personalidade.

Existem personalidades, digamos, extremamente confiantes.

E, no entanto, elas jamais irão se abandonar à Luz.

Bem amado, eu o remeterei, aí também, às palavras de Cristo na Cruz.

Ele tinha confiança naquele momento?

A confiança depende da estrutura da personalidade.

O abandono à Luz é específico do abandono da personalidade e, portanto, corresponde ao acesso ao Ilimitado.

Não pode haver confiança resultando em um abandono.



A confiança é um argumento da personalidade e não do Estado de Ser.

O Estado de Ser não se importa com a confiança, porque ele está na Unidade.

Ele não é portanto nem questão, nem interrogação, mas certeza.
Quando há certeza, não há necessidade da confiança.

A confiança, em um plano Vibratório, na personalidade, está diretamente ligada, no plano Vibratório, à vontade, que é
a diferença essencial existente entre a vontade de Luz e o abandono à Luz.

A vontade de Luz corresponde ao ego.

O abandono à Luz corresponde ao Estado de Ser.

A vontade reflete uma tensão para um objetivo.

Do mesmo modo, a confiança.

Enquanto que o abandono reflete uma rendição.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, Anael lhes agradece.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

************
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 ~ Evolução e Transformação da Consciência ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, queridos Irmãos e queridas Irmãs, recebam a minha gratidão pela sua Presença e
pela sua escuta.

Eu vou desenvolver, pelas palavras, alguns elementos que eu julgo importantes, quanto à Consciência, a sua
evolução e a sua transformação.

Permitam-me, Irmãos e Irmãs, a princípio desenvolver alguns elementos, tendo ressonância com o Estado de Ser,
com a personalidade, a Consciência limitada, a Consciência Ilimitada, o seu corpo fisiológico como o Corpo de Estado

de Ser, a fim de lhes permitir aproximá-los e entender os mecanismos, além da compreensão intelectual, mas, bem
mais, em meio a uma compreensão Vibratória e de Consciência, do que é a Consciência do Estado de Ser, no seu

corpo de personalidade.

Como vocês sabem, vocês não ignoram que, durante o período que vocês vivem, vocês devem passar da
Consciência limitada para a Supra Consciência ou Consciência Ilimitada.

O marcador indelével, testemunha da sua passagem, corresponde ao estabelecimento de uma Vibração da sua
Consciência, específica, permitindo-lhes estabelecer-se em meio a um dos diversos Samadhi ou ‘Alegria da Presença

a si mesmo’, na sua Unidade.

O marcador específico da sua passagem da limitação ao ilimitado se expressa, em seu próprio corpo biológico, pela
percepção de um estado que eu qualificaria de Alegria Interior sem objeto, denominada, em minha tradição de origem,

o Samadhi.

Esse Samadhi não é único.

Ele é constituído de algumas etapas bem identificadas, permitindo-lhes, a cada vez, penetrar mais adiante no estado
de Grande Samadhi e aproximando-os de algumas esferas, bem além do mundo da encarnação.

Dessa maneira, então, existem certos marcadores (o bem amado Sri Aurobindo já lhes falou disso) relacionando
o Switch da Consciência, o momento preciso em que vocês basculam da Consciência limitada para a Consciência

ilimitada.

Evidentemente, a Consciência Ilimitada apenas tem que realizar as ferramentas.

As ferramentas que lhes foram comunicadas, seja por certas técnicas de meditação, por certos gestos que eu mesmo
havia comunicado, em uma coleção de ensinamentos denominado ‘Yoga Celeste’ (*), permitindo simplesmente

aproximar a Consciência limitada dessa Consciência Ilimitada.

***

Então, acima de tudo, queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu tenho que insistir nessa noção de ‘período preparatório’
que vocês vivem.

UM AMIGO - 1º de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-AQcisnppYWo/UW_EsA9HaCI/AAAAAAAAAzc/Vw7p1uG-kS8/s1600/UmAmigo+-+01.08.2010.JPG


Ele é intenso.

Ele é intenso, agora, desde certo tempo porque, como o bem amado Sri Aurobindo lhes disse, a influência e a
emergência do Supramental nesse mundo, foram preparadas desde muito tempo.

Eu diria, mesmo não durante a vida de Sri Aurobindo, mas bem antes.

Quando eu digo, bem antes, isso corresponde ao estabelecimento da Luz em meio a tal ciclo que vocês vivem e isso,
desde mais de 50.000 anos.

Esse final de respiração cósmica existente, inscrito nos ciclos da humanidade, se reproduz regularmente.

Mas, hoje, a característica desse final de ciclo é que se trata, nessa matriz, do ‘último ciclo’.

Esse ciclo não será mais reproduzido.

Existe então uma passagem, ocorrendo sob os seus olhos e na qual vocês são parte envolvida, que irá lhes permitir,
se tal for a sua Vibração e se tal for o seu Coração, penetrar e retornar em meio à Verdade, em meio à sua Unidade e

à sua Vibração essencial que vocês são.

Assim como a vida é Vibração e movimento.

A Consciência não pode se conceber sem expansão, sem movimento, sem dilatação e, principalmente,
sem mudança e troca de forma.

Na Ilusão à qual vocês participam, vocês estão presos em uma forma, enquanto a Consciência Ilimitada não conhece
fixação nem o aspecto estático, mas é parte envolvida das formas e da multiplicação das formas existentes nos

múltiplos universos e nas múltiplas Dimensões.

Portanto, cabe a vocês descobrirem, pela Vibração e pelo acesso ao que é denominado Estado de Ser (dito, em
outras palavras, Ser no Ser / Estar no Ser), o que são essas Dimensões Ilimitadas.

O paradoxo é que vocês não podem apreender, por uma ferramenta que não existe, o que é essa Dimensão Ilimitada.

Ao tentar definir o Ilimitado, vocês reincidem em meio à limitação.

Apenas a Consciência pura, liberada (Sat Chit Ananda) pode penetrar, e somente ela, as esferas do Ilimitado.

Enquanto vocês tentarem definir, através de uma série de palavras ou de conceitos pertencentes ao mental limitado,
vocês irão fracassar.

***

O Ilimitado é Vibração e expansão.

O Ilimitado é percepção de certos espaços, que vocês poderão penetrar pela própria Consciência, desprovida de
todo mental e de toda capacidade para análise.

Trata-se então de uma experiência que é para viver, de um estado que é para viver, mas que não é para
compreender.

Aí, está todo o paradoxo.

É que esse estado de Estado de Ser escapa ao que se denomina, na encarnação, os cinco sentidos.

De fato, o Estado de Ser não se situa em meio à esfera limitada

O Estado de Ser situa-se em outro espaço / tempo, não existente nessa Terra e, portanto, ao que vocês não têm
acesso no momento.

Esse corpo, que foi apreendido pelas palavras (e por palavras adaptadas, no Apocalipse de São João),
denominado corpo sem costura, corpo imortal, corpo de glória ou corpo da ressurreição, é apenas uma pálida cópia,

é apenas uma pálida representação do que é realmente o corpo de Estado de Ser.

Vocês não podem penetrar o corpo de Estado de Ser pelos sentidos.

Vocês não podem penetrar o corpo de Estado de Ser pela compreensão intelectual e, é claro, vocês não podem
penetrar o corpo de Estado de Ser pelo que é denominado ‘mundo das emoções’.

O mundo das emoções não existe nos universos Unificados.

Isso é uma Criação da matriz, tendo induzido a ‘lei de ação / reação’ que vocês denominam também Karma e que os
mantêm em meio à Ilusão, enquanto vocês ali derem peso e Crença.

Toda a problemática existente no indivíduo, como na coletividade humana, no seu conjunto, é o reflexo da adesão a
certo número de Crenças.

Vocês não podem penetrar as esferas do Ilimitado enquanto vocês acreditarem em qualquer coisa.

Assim, portanto, o próprio fato de acreditar no Estado de Ser é um obstáculo ao seu acesso para o Estado de Ser.

Assim é, porque o mental e o mundo das emoções tentarão sempre correlacionar e se prender a certo número de
fatos, a isso que existe e que é percebido no nível dos cinco sentidos do intelecto e das emoções.

Ora, definitivamente, o corpo de Estado de Ser não pertence a nenhuma dessas funções ou estruturas.



***

O corpo de Estado de Ser não existe no nível do mundo das emoções.

O corpo de Estado de Ser não existe no nível das Crenças e do mental.

O corpo de Estado de Ser não existe em meio ao que vocês chamam de cinco sentidos.

Dessa forma, quando nós falamos de percepção do corpo de Estado de Ser e da compreensão vivenciada pela
Vibração (no seu corpo fisiológico) do corpo de Estado de Ser, trata-se, antes de tudo, de uma percepção Vibratória.

Ora, a percepção Vibratória não pertence aos cinco sentidos, mas pertence ao que é denominado sentido elétrico e
sentido magnético, como à conjunção desses dois sentidos denominada, se vocês preferirem, percepção

extrassensorial, que não tem estritamente nada a ver com o que existe no nível dos cinco sentidos.

Deste modo, então, penetrar o Estado de Ser apenas se pode fazer pela Vibração.

Não pela emoção.

Não por uma sensação táctil.

Não por uma visão.

Não por qualquer um dos cinco sentidos.

Porque o corpo de Estado de Ser escapa a todo condicionamento, a toda forma estática, tais como vocês vivem
nesse mundo.

Existe, portanto, necessidade absoluta de superar as Crenças, de superar o mundo e as esferas das emoções, o
mundo dos apegos e o mundo de tudo o que os limita em meio à matriz.

Trata-se então aqui, verdadeiramente, de um trabalho extremamente particular que vocês não têm que realizar por si
próprio, mas que foi definido pelo Arcanjo Anael, correspondendo ao que foi chamado de abandono à Luz.

O problema é que o mental (assim como a sua constituição física, fisiológica, assim como o mental, em meio a esse
mundo ilusório) vai tudo fazer para impedi-los de aceder ao Estado de Ser.

O mental, pertinentemente (e como perfeitamente vivenciou e explicou Sri Aurobindo) não deseja morrer, porque ele
sabe que, em meio ao Estado de Ser, não tem mais qualquer lugar.

***

Assim como eu disse (e assim como vários intervenientes lhes sinalizaram, cada um com as suas palavras, cada um
com a sua Consciência e cada um com as suas próprias Vibrações), em meio ao Estado de Ser, uma vez que a

Consciência estiver estabelecida no Ilimitado, há um mecanismo preciso, ocorrendo no nível do corpo biológico, que
corresponde a uma modificação importante do próprio funcionamento do seu cérebro e do seu Coração, mas

também de todas as suas células, permitindo-lhes experimentar o que eu havia chamado de Samadhi, a Alegria
Interior.

Isso representa um espaço onde não há mais vislumbre.

Isso representa um espaço onde não há mais emoção.

Isso representa um espaço onde não pode existir qualquer dúvida, porque as dúvidas se dissolvem
instantaneamente em meio à Presença de si mesmo.

Quando vocês estão presentes em si mesmo, em meio ao Ilimitado, não há mais qualquer espaço para o
questionamento.

Não há mais qualquer espaço possível para tudo o que vem do que vocês vivenciaram, para tudo o que vem do seu
passado, dessa vida como de outras vidas passadas.

Estando estabelecido na sua Presença a si mesmo, no agora, não há mais qualquer necessidade senão viver isso.

Isso é a passagem em meio à translação Dimensional, realizada pela reversão.

A reversão, realizada nesse universo pelo Arcanjo Uriel, corresponde à reversão que vocês têm que fazer no Interior
de vocês mesmos, a fim de fazer passar a Consciência da esfera limitada (ligada aos cinco sentidos, às emoções, ao
mental), no nível onde não existem mais nem os sentidos, nem o mental, mas onde existe unicamente a Consciência

liberada.

Isso é uma reversão e isso acontece no Interior, e em um local específico no Interior de vocês, que é o Coração.

Não o Coração chakra, mas o Coração Coroa Radiante, Fogo de Amor, Fogo da liberdade, Fogo da liberação.

É em meio a essa Consciência que se manifesta, pelo acendimento total do chakra do Coração, acoplado ao que é
denominado 9ª. lâmpada (corpo de irradiação do Divino) (**), o que lhes permite se estabelecerem na Verdade, na

Unidade e em meio a um espaço onde vocês podem se extrair, completamente, desse mundo.



***

Ao se extrair desse mundo, entretanto, no seu corpo, vocês espiritualizam a matéria.

Vocês propiciam a matéria de se tornar Luminosa e de restabelecer a sua conexão com a Dimensão denominada
Cristo, Ki-Ris-Ti Interior, com a sua Dimensão solar.

Nesse mundo, nós poderemos dizer que vocês estão em um mundo de Ilusões e de projeção astrais e mentais.

Vocês estão, então, em um mundo manifestado de maneira linear, onde a Dimensão solar foi excluída.

O retorno à Unidade, o retorno ao Estado de Ser, assinala a sua reconexão com o Espírito do Sol e com o Logos
solar, denominado também Cristo.

É apenas por essa Revelação que vocês podem esperar retornar à Unidade.

Não há alternativa a essa possibilidade.

Vocês não podem nascer para a Verdade, sem morrer para a Ilusão.

Isso caracteriza também a passagem do limitado ao Ilimitado.

Em palavras mais poéticas, o grande Omraam Mikaël quis lhes dizer que a poeira estando iluminada, vocês não
podem mais se esconder atrás da máscara da personalidade, que é realmente uma máscara que obstrui, literalmente,

a concepção e a percepção Vibratória do que é a sua Unidade e o seu Estado de Ser.

Cabe então morrer, de certa maneira, a vocês mesmos.

Fazer morrer, em vocês, não por um ato de vontade, mas por um ato de abandono, tudo o que não é a Verdade e a
Vibração.

Assim, nós esperamos, uns e outros, ajudá-los a dar esse último passo para vocês mesmos porque, como isso lhes
foi dito, repetidamente, apenas vocês podem dar esse passo final.

Ninguém o fará no seu lugar.

***

Eu insisto também, apesar da falta de correspondência entre o tempo espiritual e o tempo em meio a essa Ilusão, em
lhes dizer que o período que vocês vivem, mesmo nessa Ilusão, é extremamente particular.

Ele é a época da Revelação, ele é a época da transformação e ele é, antes de tudo, a época do fim da Ilusão, do fim
da matriz ou o fim da Maya, anunciado por vários profetas.

Mas é preciso considerá-lo com uma visão Interior, antes de tudo.

Isso quer dizer que, se vocês se contentarem de ver o exterior e de observar os eventos, tais como eles se produzem
e irão se produzir cada vez mais no seu mundo, vocês participarão com uma visão exterior e, então, com uma Energia

ou com uma Consciência exterior.

O importante é o que acontece no seu ser Interior.

A melhor maneira de servir e de ajudar o plano, assim como os humanos, na sua globalidade, é fazer nascer, em
vocês, a Dimensão da Vibração do Coração e permitir o alinhamento da sua Tripla Lareira, permitindo-lhes,

literalmente, irradiar a Luz nesse mundo, redescobrir a sua Dimensão Ki-Ris-Ti ou Dimensão Crística, a fim de fazê-
los viver em meio à Unidade.

Enquanto existir um questionamento, enquanto vocês não estiverem estabilizados na Alegria, enquanto vocês não
manifestarem a capacidade para irradiar a Alegria, vocês não estão instalados em meio à Consciência Unificada.

O paradoxo é que vocês precisam, próximo ao que eu denominaria ‘o fim definitivo da Ilusão’, manter um corpo
biológico e uma estrutura biológica coerentes, permitindo trabalharem nesse mundo, mas abastecidos da Vibração da

Unidade.

Até o último momento.

No entanto, logo que as últimas Chaves Metatrônicas da Luz lhes forem reveladas, vocês irão constatar que têm a
possibilidade, para alguns de vocês, de forma consciente, ou inconsciente para algumas pessoas, de deixar esta

Dimensão e de transladar de maneira Dimensional.

Isso é uma realidade.

Esse mundo aparece-lhes ainda seguro enquanto vocês ali participam.

Mas quando vocês adotam o ponto de vista da Consciência Interior Ilimitada, vocês percebem, de forma brutal, a
irrealidade desse mundo e a irrealidade do que lhes tem sido inculcado, que são apenas Crenças baseadas, não por

seus fatos reais, mesmo na matriz, mas sobre projeções sustentadas e induzidas por aqueles que, por enquanto,
ainda têm o poder nesse mundo.

***



O Arcanjo Miguel especificou a vocês, durante os meses anteriores, que o Fogo do Céu fecundou o Fogo da Terra.

Assim, o Fogo da Terra pôde despertar.

Há a possibilidade real, da sua Consciência e da sua Vibração, de penetrar em meio à Unidade.

Penetrar em meio à Unidade necessita silenciar totalmente o que não é da Unidade.

E aí, está a dificuldade daqueles que ainda estão no que eu denominaria o ego, ou seja, na vontade de realização,
na vontade de perceber, de sentir, de ver ou de aceder.

Isso não é o caminho certo.

Vocês não podem dominar seja o que for pela sua vontade.

Isso é uma Crença fazendo-os crer que vocês iriam poder evoluir nessa matriz dominando e controlando, de maneira
lúcida, certo número de fatos, certo número de comportamentos que não estivessem de acordo com a Luz.

O importante, hoje, é se beneficiar do afluxo da Luz Unitária penetrando no seu mundo e que se verte, doravante,
de forma lúcida, de forma consciente, permanentemente, desde o dia 17 de Julho.

Vocês têm então a necessidade de se conectarem a essa Unidade.

De silenciar tudo o que não é dessa Unidade e não, não é mais época, eu diria, de querer corrigir determinadas
falhas.

Isso os faz participar da matriz, pelo próprio princípio da lei da ‘ação e reação’, afastando-os da Ação da Graça.

A esfera do Estado de Ser, a esfera da Consciência Ilimitada é, de fato, governada por leis físicas e
ultrafísicas totalmente diferentes daquelas existentes em meio à matriz.

Vocês têm então que descobrir qualquer coisa, e que viver qualquer coisa, onde vocês não têm mais suporte
possível, ao nível das suas emoções, ao nível do seu mental, ao nível das suas Crenças, permitindo-lhes aceder a

isso.

O único ressonador biológico existente é o seu corpo físico, mas desprovido de todos os apêndices que lhes tinham
enxertado, porque a transformação está nesse corpo físico.

Ela não está ligada a qualquer visão astral.

Há muitos seres humanos que percebem cores, que percebem imagens.

Essas imagens não são a Verdade.

Todas essas imagens, sem exceção, pertencem à matriz.

Vocês devem superar isso.

Aceder à Sat Chit Ananda é aceder à Vibração da Luz Unitária, ali onde não existe mais a forma.

Obviamente, uma vez que vocês acederem à Unidade, ou seja, a partir do momento em que vocês perceberem o
alinhamento da sua Tripla Lareira, a ativação da Coroa Radiante do Coração, como a da Coroa Radiante da cabeça

e a sobreposição dessas duas Coroas, vocês podem pretender estar na Unidade.

Naquele momento, efetivamente, podendo se manifestar imagens.

Mas essas imagens não pertencem mais a este mundo.

Elas pertencem aos mundos Unitários, aos mundos do “sem forma” e não mais ao mundo do que existe em meio à
sua forma.

A Ilusão, chamada de Luciferiana, situa-se nesse nível, já expresso por São João.

Sri Aurobindo, quando era São João, tinha perfeitamente descrito a Ilusão da matriz, que corresponde à abertura do
3º. Olho e permite captar certas visões, certa clarividência, mas que não é a Verdade, porque existem em meio à

matriz.

É preciso, não aceitar, mas viver, por vocês mesmos, que a experiência dita astral de ‘sair do corpo’, de penetrar
espaços denominados Luz, não é da Luz.

Assim, várias forças manipularam a humanidade desde esse plano astral.

Lembrem-se de que a Luz Unitária não é nem bem nem mal, está além do bem e do mal.

Se vocês participarem do bem e do mal, desejando fazer o bem, isso equivale o mesmo que fazer o mal, porque
vocês estão submissos à matriz.

***

Existe apenas uma possibilidade para se extraírem da matriz: é o Fogo do Coração e a dissolução do bem e do mal,
ou seja, penetrar na Unidade onde o bem e o mal são apenas virtudes existentes em meio a certo número de outras

virtudes.

Essas virtudes foram denominadas Estrelas de Maria, doze Estrelas.



Vocês conhecem algumas.

São os pontos de Vibração presentes na Coroa Radiante da cabeça e presentes também na Coroa Radiante do
Coração.

Cada um desses pontos é um ponto de Consciência.

O bem e o mal estão situados no nível da Ilusão Luciferiana, ou seja, no nível do 3º. Olho.

A Coroa Radiante da cabeça não está limitada ao bem e ao mal.

Ela recorre a algumas funções das quais a mais importante é o Alfa e o Ômega, o Aqui e Agora.

Vocês não podem encontrar a Unidade se vocês não estiverem centrados, total e completamente, em meio à sua
Presença a si mesmo, em meio ao presente.

Ou seja, é preciso ignorar tudo o que não está no instante presente, que isso seja no nível de suas concepções, que
isso seja no nível mesmo das suas próprias feridas, vivenciadas nesta como em outras vidas.

Penetrar as esferas da Unidade se faz sem bagagem, isto é, sem peso.

Trata-se de esferas da leveza onde nada do que pertence a esse mundo pode penetrar.

É uma transformação total da Consciência.

É esse caminho que nós iremos, eu espero, realizar juntos, uns com os outros, que isso seja no seu plano, como no
nosso plano.

Nós vamos trabalhar e agir conjuntamente, a fim de tentar fazê-los se estabelecerem em meio a essa Unidade.

Mas lembrem-se de que apenas vocês e somente vocês que podem percorrer essa última etapa.

É um momento importante que, eu espero, vários de vocês irão viver porque, uma vez que tiverem penetrado, apenas
o espaço de um momento, as esferas do Estado de Ser, vocês não podem mais duvidar e vocês estão absolutamente

seguros de que vocês estão na Verdade.

***

Penetrando as esferas da Unidade, não há mais questionamento, não há mais dúvida, não há mais perguntas.

Há simplesmente estabelecimento na esfera da Unidade.

Alegria Interior.

Samadhi.

Acesso à Verdade além dos questionamentos desse mundo.

Isso é a Consciência Ilimitada e é isso que lhes permite, no momento oportuno, transferir a totalidade da sua
Consciência e do que vocês são, extraírem-se da matriz e penetrarem enfim no seu corpo de Verdade.

Eis o caminho que está aberto a vocês.

Eis o caminho que, no nível coletivo, corresponde, supostamente, a coisas bem mais difíceis de viver no mundo
exterior.

Mas o mundo Interior não pode existir enquanto o mundo exterior existir.

O ‘princípio da reversão’ é aquele: devem passar da Ilusão para a Verdade.

A passagem da Ilusão para a Verdade apenas pode ocorrer eliminando tudo o que pertence ao mundo da Ilusão.

E, quando eu falo em eliminação, não se trata de um ato consciente, voluntário; trata-se simplesmente de
um abandono à Luz que representa a verdadeira mestria e o verdadeiro poder.

Vocês não podem exercer esse poder enquanto existir em vocês um poder exterior, qualquer que seja.

Obviamente, muitas Consciências Ilimitadas, muitos seres humanos, vão realçar o princípio do medo, que isso seja, é
claro, em relação às funções vitais ou fisiológicas, como o fato de ter um teto, como o fato de se alimentar, como o

fato de ter o que vocês denominam dinheiro.

Mas vocês não estão mais nestes tempos.

Vocês estão no que se chama ‘tempos reduzidos’.

Vocês estão nos tempos em que devem passar, prioritariamente, em meio à sua Unidade, lembrando-os, por isso
mesmo, as frases de Ki-Ris-Ti querendo lhes dizer que, se vocês buscarem o Reino dos Céus e vocês o encontrarem

no seu Interior, naquele momento, o exterior irá se adaptar ao que vocês se tornaram no nível Interior.

Vocês não podem perceber, aceder a esse mundo Interior, enquanto a sua Consciência estiver voltada ao mundo
exterior.

É tão simples assim.

Queridos Irmãos e queridas Irmãs, se existirem ainda dúvidas no interior de vocês, refletindo a sua agitação ou o seu
questionamento no exterior, eu bem desejo tentar ali dar uma resposta.



Mas lembrem-se de que, cada vez mais, nós insistiremos e nós mostraremos, que isso seja os Arcanjos, que isso seja
Omraam, que isso seja outros intervenientes, nós mostraremos ali onde há necessidade de se mostrar, para fazê-los

tomar Consciência sobre o que é necessário transcender, cada vez mais, porque os tempos são turbulentos.

São momentos de intensa Luz que se verte sobre a Terra, mas cujo resultado deve refletir no Interior e não no
exterior.

Se vocês quiserem penetrar as esferas da Graça, penetrar em meio à Ação de Graça, vocês não devem mais
participar do mundo da ação e da reação, do mundo da matriz.

É a única maneira que vocês têm de aceder à autenticidade, à Verdade.

E isso acontece aqui e agora.

***

Pergunta: nos Yoga Sûtras de Patanjali, trata-se de alcançar a vacuidade pela Respiração [Souffle]. Poderia
desenvolver esse conceito?

Querida irmã, isso foi amplamente desenvolvido por Sri Aurobindo, o Mestre do ar, eu os recordo disso.

Há, no nível da Respiração, a capacidade para penetrar os espaços onde a respiração se transforma em Éter.

Isso é particularmente verdadeiro em meio à Coroa Radiante do Coração.

A Vibração do Coração, que sucede à pressão sentida, em barra, ao nível do peito, assim que a Coroa Radiante do
Coração começar a se despertar, vai passar por algumas camadas sucessivas de Consciência, levando, ao final, a

viver a respiração no nível do Coração.

Isso significa que o que existe, no nível do coração órgão, como batimentos, passa a ser Vibração e se torna em
seguida respiração.

Isso significa que ali tem passagem e alquimia se realizando entre o batimento cardíaco e a respiração do Coração,
no nível da Coroa Radiante do Coração.

Quando há percepção dessa Respiração, animando, literalmente, a região cardíaca, há Samadhi.

Há Silêncio Interior.

Há eliminação de toda percepção sensorial exterior e passagem em meio à Unidade.

A passagem na Unidade apenas se faz, em meio à porta do Coração, pela ativação e pela fusão do que foi
denominado chakra do Coração e 9ª. lâmpada, em relação com o Samadhi, o corpo de irradiação do Divino e pela
Unificação do que foi chamado de Gota vermelha e de Gota branca, ou chakra de enraizamento da alma e chakra

de enraizamento do Espírito.

É em meio a esse Triângulo Sagrado (realizado pelo ponto central do chakra do Coração, assim como pelos pontos
centrais dos chakras de enraizamento da alma e do Espírito [pontos 3 e 4 do ‘Exercício do Coração’ de RAM - (***)]) que

se realiza a Unificação e a vivência do Samadhi.

Isso passa, obviamente também, além da Vibração, pelo estabelecimento da Respiração em meio a essa Vibração.

Momento particular que é reparável muito facilmente quando vocês o tiverem vivenciado uma vez porque vocês têm,
naquele momento, a possibilidade de realizá-lo, à vontade, e de se estabelecerem, à vontade, em meio ao Samadhi e

à Alegria Interior.

Assim, a Respiração vai concorrer, assim como certos gestos e posturas que eu lhes comuniquei, para se
estabelecerem em meio à Verdade e à Unidade.

Mas há apenas Unidade em meio ao Coração.

As percepções Vibratórias e o alinhamento entre a Coroa Radiante da cabeça, o Triângulo Sagrado e a Coroa
Radiante do Coração, é uma etapa pré-requisito.

O momento em que se produz o Switch da Consciência, aquele que lhes foi iniciado pelo Sri Aurobindo, e exposto,
nesse próprio início do seu ano, pelos movimentos da cabeça, liberando zonas precisas denominadas carótidas e de
vascularização do cérebro, permitindo-lhes passar em meio à Respiração, não mais a respiração, tal como vocês a

conhecem, no nível respiratório, no nível do ar, mas mesclar o ar no Éter e no Fogo.

É esse processo alquímico que está realmente envolvido no acesso à Unidade.

***

Pergunta: sentir esse momento de basculamento, ligado a um abandono total, é adequado, sem que houvesse
mesmo desejo de abandono?

Caro Irmão, você não tem que perguntar desde que você o vive.



A confirmação é Interior.

Ela jamais será exterior.

O estabelecimento na Vibração do Coração, esse abandono à Luz que você descreve, dá a certeza.

Como havia dito, a única confirmação é Interior.

Ela não pode vir do Exterior.

Enquanto houver questionamento, no exterior, de um fenômeno vivenciado na Unidade, é a personalidade que se
expressa.

E é então a personalidade que tem necessidade de ser tranquilizada.

***

Pergunta: nos momentos de calor muito intenso ao nível da cabeça, eu levo a Consciência para o Coração. Está
correto?

Querida Irmã, é o procedimento que se deve adotar.

Eu especifico que, no entanto, alguns seres humanos, vivendo a Coroa Radiante da cabeça e certos pontos de
Vibração em meio à Coroa Radiante da cabeça, percebendo mesmo, desde pouco tempo, o ‘ponto central’ (aquele

que corresponde ao Vimana ou ao Vajra, que os reúne ao nível do 13º. corpo), não percebem ainda a Coroa
Radiante do Coração.

Existe, naquele nível, não um paradoxo, mas um mecanismo energético que ainda não foi superado, que é chamado
de Ilusão Luciferiana.

Há então, nessas almas vivendo nessa densidade, a percepção e a Vibração da Coroa Radiante da cabeça sem
ainda chegar a viver a Vibração do Coração.

Simplesmente, a dificuldade em superar o conceito de bem e de mal: passar do que é denominado Coroa Radiante
da cabeça para a Coroa Radiante do Coração necessita da superação do bem e do mal.

Elas são muitas vezes almas que estão impregnadas da Ilusão Luciferiana e que não tiveram êxito, por suas tomadas
de encarnações extensivas, em meio à Ilusão, em superar, sobre o plano Vibratório, a integração do bem e do mal.

Isso irá se tornar muito mais fácil, para aquelas almas, logo que as Chaves Metatrônicas (que virão substituir as
chaves Luciferianas) estiverem efetivadas na Coroa Radiante da cabeça.

Portanto, isso explica que vários seres humanos não chegam ainda, hoje, apesar da sua percepção da Coroa
Radiante da cabeça ou do Triângulo Sagrado, a se estabelecerem em meio ao Estado de Ser

***

Nós não temos mais perguntas.

***

Do meu Coração ao seu Coração, recebam o Amor, as Bênçãos.

*

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

*

(*) – ‘Reunificação dos cinco Novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

(**) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMARAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-reunificacao-dos-5
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1


(***) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=684

1º. de Agosto de 2010

(Publicado em 07 de Agosto de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com
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************

*
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 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, dado que vocês estão todos aí, fiel ao meu hábito, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, sobretudo,
eu vou escutar as várias questões que vocês têm a me colocar.

***

Questão: poderia desenvolver a relação entre vacuidade e corpo de Estado de Ser?

Estritamente nenhuma.

A vacuidade é um estado vivido na consciência limitada, podendo conduzir à Ilimitada e, portanto, ao corpo de Estado
de Ser.

Mas o Corpo de Estado de Ser  não é vacuidade, ele é plenitude.

***

Questão: foi dito que os despertos seriam colocados em catalepsia durante 3 dias. Quais serão esses despertos e o
que é um desperto?

Caro amigo, um desperto é alguém que vibra no nível da Coroa Radiante da cabeça, que está portanto reconectado,
tendo Consciência disso ou não, por intermédio da Coroa Radiante da cabeça com o corpo de Estado de Ser.

Mas despertar, ainda uma vez, não é o objetivo.

É já bom estar desperto, mas o fenômeno que alguns chamaram de estase ou de catalepsia é um processo Vibratório
que atinge o corpo de personalidade, a um determinado momento específico, correspondendo, digamos, às primícias

de uma série de modificações importantes para a Terra.

Esse fenômeno, chamado de catalepsia, de estase, não importa o nome que deem, não é de forma alguma um
processo inegável e inexorável.

O que é inegável e inexorável é o parto da nova Dimensão da Terra e de vocês, certamente.

Mas as modalidades, seja o Anúncio de Maria, seja o Anúncio dos 3 dias, seja o final desta Dimensão, podem
ser ligeiramente modificadas, não no nível temporal, mas no nível dos mecanismos específicos em que irão se

produzir.

Porque isso vai depender, agora, do número cada vez maior de seres humanos que estão despertando.

Então, despertados, não necessariamente no nível espiritual, mas que saem, de algum modo, da letargia na qual
estavam.

***

Questão: durante a catalepsia, a consciência permanece no corpo ou parte para outro lugar? 

A Consciência está ao mesmo tempo consciente do corpo e, ao mesmo tempo, consciente do que eu chamaria
de corpo espiritual.
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É o momento chamado também, nas Escrituras, de Julgamento final.

Mas não é o fim da Terra, tal como ocorrerá no momento final, tal como o conhecem, em todo caso.

É uma fase não final, é uma fase intermediária, necessária para a compreensão do que vocês são.

Esta compreensão estando ligada a uma vivência direta do que vocês são e não a projeções mentais.

Se quiserem, toda a dificuldade, vocês a viram, por exemplo, com relação aos Casamentos Celestes, mesmo quando
despertaram as novas Energias, a nova Consciência, não é por acaso que Miguel os chamou sem parar de Sementes

de Estrelas e de Filhos da Luz.

Mas, quando vocês ouvem isso, quem realmente tomou consciência de que é um Filho da Luz e uma Semente de
Estrela?

Vocês não podem tomar consciência enquanto não viverem a experiência na realidade do corpo de Estado de Ser.

Mesmo se aceitaram isso, porque isso é acompanhado de Vibrações no seu corpo, na sua própria consciência
limitada, resta verificar isso pela experiência.

Isso apenas é possível no momento da estase ou da catalepsia.

***

Questão: de onde vem a minha inspiração de pintar formas geométricas, organizadas entre si de uma maneira
específica?

Caro amigo, primeiramente, o que você chama de inspiração, como todo artista, mesmo inspirado pelas esferas de
Luz, a expressão artística, seja sonora para um músico, seja pictórica para um artista que pinta, vem sempre de uma

emoção ligada à interface entre o que vem dos mundos arquetípicos e a interface com o seu próprio mundo
emocional.

Portanto, a arte é uma mediação, de certa forma, entre o Céu e a Terra.

Se o seu emocional se afinar e se tornar, como dizer..., menos perturbado, a inspiração artística vai se tornar cada
vez mais simples e direta.

Isso que vai se expressar para quê?

A partir do momento em que você tocar diretamente a esfera mais alta, no nível da inspiração astral, naquele
momento, não haverá mais senão a Luz para pintar, com muito poucas formas.

As formas geométricas são um intermediário ainda mais alto do que, por exemplo, os pintores a quem chamamos
de figurativos.

Mas, em última análise, jamais esquecer que o que é colocado sobre uma tela será sempre apenas o reflexo, como
você diz tão bem, da sua inspiração, quer dizer, das suas próprias emoções, mais ou menos transcendidas pela Luz

e pela sua capacidade para se conectar.

Mas isso jamais irá superar aquilo.

Uma tela, como um canto, é feita para desencadear uma emoção, a sua como a daquele que ouve ou que olha.

Portanto, a esfera artística pode trazer o que vocês chamam de espiritualidade, e alguns artistas se empenham aí,
certamente.

Mas, definitivamente, é apenas uma transcrição, sob uma forma ou sob outra, de uma conexão, em algum lugar
ligada às emoções.

Não é negativo, não é isso que eu quero dizer, mas há ainda uma etapa além disso.

Isso dito, a criatividade é extremamente importante no plano humano agora, porque ela libera o chacra da garganta.

Vai liberar, justamente, as emoções cristalizadas.

Mas, no nível pictórico, a depuração se acompanha por um esclarecimento da obra pictórica e por uma simplificação
das formas.

Isso é inegável.

Toda pintura é Vibração, porque há cores, porque há formas.

A forma é também uma Vibração.

Por conseguinte, assim que você reproduzir algo de real ou de abstrato, sobre um apoio em 2 dimensões, você emite
uma Vibração que é refletida pelas ondas sonoras e de formas, que são emitidas pelo quadro.

Então, obviamente, há Vibrações e há quadros que deixam pesado e outros que elevam.

Mas esse peso e essa elevação apenas ocorrem em meio à gama das emoções.



Jamais se viu alguém se despertar e vibrar na Coroa Radiante do Coração olhando um quadro, não é?

Mas são apoios que podem conduzi-los a se elevarem para o Despertar, mas já não é mau.

***

Questão: após o anúncio de Santa Teresa como Estrela de Maria, tenho 2 roseiras que se inclinaram, sem razão
exterior. Há um simbolismo, sobretudo com relação à posição? 

Teresa se manifesta sempre pelas rosas e, pela sua intercessão, a sua manifestação junto às pessoas que pediram
ou solicitaram coisas a Teresa, as rosas estão sempre presentes, de uma maneira como de outra.

Portanto, ou Teresa veio pisotear a sua roseira, ou um ladrão veio pisotear a roseira, ou outro processo.

O perigo, com relação a isso, seria ver e tentar ver uma interpretação, porque toda interpretação de um fenômeno
como esse conduz a fazer intervir a bicicleta, ou seja, o mental.

Porque a única resposta está no Coração, e qual é a diferença com a interpretação?

É que, mesmo se fosse um ladrão ou uma pessoa maléfica que esmagou essa roseira, o seu Coração saberia,
mesmo assim, que é um sinal de Teresa.

Você apreendeu a diferença?

Teresa, obviamente, não virá esmagar uma roseira, mas ela pode utilizar uma pessoa que virá «esmagar» essa
roseira ou, em todo caso, pendê-la.

Mas a verdadeira resposta e o verdadeiro alcance desse gênero de coisas não se encontram na interpretação.

Situa-se, unicamente, na resposta que pode lhe dar o seu Coração.

A resposta do Coração não é a resposta da cabeça.

Com relação a um mesmo evento, visto na cabeça, ele pode construir e conceber certo número de coisas.

No Coração, a resposta está além mesmo da revelação, de quem era Teresa e de quem é Teresa, além disso.

Se você estiver próximo de Teresa, o fato de uma roseira se mover desse modo é já significado e não interpretação.

Se você não acreditar em Teresa e nos seus sinais, naquele momento, aquilo não se refere a você.

Não importa que a roseira tenha se inclinado misticamente ou que um grande cachorro a tenha pendido ou que a
Terra tenha se movido nesse nível.

Isso estritamente não tem qualquer incidência.

O importante é a resposta existente no seu Coração.

***

Questão: qual é a diferença entre fazer o bem e semear a bondade?

Então, cara amiga, é profundamente diferente semear a bondade e fazer o bem.

Fazer o bem pode encontrar motivações muito mais obscuras do que a aparência: manter a matriz, querer se fazer
amar, querer se fazer apreciar, querer se fazer olhar, etc., etc..

Os álibis são inúmeros.

Mas existem também indivíduos que são capazes de fazer o bem, justamente, por um estado de Ser específico e não
por uma vontade pessoal, não é?

Semear a bondade é uma atitude especial, sobretudo na boca de Ma Ananda Moyi.

Significa ser tal como você é, ou seja, na bondade do Coração.

E, estando na abertura do Coração, não se tem vontade de fazer o bem, tem-se, sobretudo, a capacidade para
manifestar, para semear, se preferir, a bondade.

É algo de espontâneo, que é profundamente diferente da 'vontade de bem'.

Aliás, eu chamo a sua atenção.

A vontade de bem (que poderia parecer, ao olhar do intelecto, algo de extremamente positivo, não é?), quando vocês
virem essa expressão, vontade de bem, corram rápido:essas duas palavras os remetem a coisas que não são

verdadeiramente claras.

Semear a bondade é estar aberto no nível do Coração.

É totalmente independente de fazer o bem ou da vontade de bem, que vem do ego.



***

Questão: para os períodos a vir, quais são as precauções a tomar? 

Não há nada a preparar.

A preparação é Interior, antes de qualquer coisa.

Se você quiser fazer provisões, se quiser ter notas no bolso, ter água e se trancar em casa, isso estritamente de nada
serve.

Há, simplesmente, que se preparar Interiormente e não exteriormente.

Isso nada quer dizer.

A preparação exterior expressa uma ignorância total do processo Vibratório que será realizado naquele momento.

Agora, no que se refere ao depois, o que você sabe das suas condições depois?

Você ainda teria necessidade de comer?

Você estaria ainda nesse corpo ou nesta Dimensão?

Você não estará mais, depois disso, no mesmo estado Vibratório e na mesma Consciência e talvez não mais no
mesmo corpo.

A preparação exterior assinala, geralmente, uma necessidade de antecipar, uma projeção no futuro e um medo, quer
queira ou não.

Aqueles que tiveram a oportunidade, talvez, de viver no seu corpo de Estado de Ser e de escapar às forças
gravitacionais, sabem pertinentemente que as coisas serão profundamente diferentes.

Portanto, efetivamente, pode ser agradável prever, enquanto ser humano.

Vocês preveem, por exemplo, ter madeira para se aquecer, se vocês se aquecerem na madeira.

Agora, não devem confundir uma projeção de antecipação com relação a uma preparação, qualquer que ela seja.

Mas, se você tiver o impulso para preparar exteriormente algo, ou se o seu Anjo Guardião vier lhe dizer para
preparar um novo lugar, é que há uma razão, não é?

Mas de nada serve querer antecipar mentalmente.

É preciso que o impulso venha, aí também, do Coração, ou verdadeiramente de uma convicção profunda de que é
necessário ter a madeira, ter alimentos.

Mesmo sabendo de que isso pode muito bem jamais ser utilizado.

E, em todo caso, não é para fazer por medida de prevenção mental ou por medida de medo.

Porque, aí, é completamente desperdiçado.

A única preparação, eu repito, é, antes de tudo, Interior.

Porque, se sua preparação Interior for suficiente, você não corre qualquer risco, eis que está no seu Estado de Ser.

Você já ouviu as histórias de alguns iogues que eram capazes de se aquecer do Interior, ou que se alimentavam, seja
de uma hóstia por semana, no ocidente, ou do néctar que escorre do cérebro, diretamente, quando os chacras estão

abertos.

O néctar que desce por trás do nariz, que é uma transformação do líquido das meninges, uma vez que o pavimento
das fossas nasais estiver perfurado.

Há uma série de sinais.

Então, vocês conhecem todas as faixas, as Vibrações, a Coroa Radiante, os zumbidos nos ouvidos, mas há também
outro sinal que é um corrimento atrás do nariz.

Não é uma infecção, mas é um líquido nutritivo, que vocês podem estimular a secreção e que irá alimentá-los.

Portanto, vocês veem, tudo é possível, nesse nível.

Mas, eu repito que a melhor preparação é, e permanecerá sempre, Interior.

***

Questão: como estimular esse corrimento?

O Néctar dos Deuses, isso se chama assim.



Sim, é muito simples.

Basta colocar a ponta da língua no palato e apoiar muito fortemente com a ponta da língua, não atrás, você iria se
asfixiar, mas na parte média do palato, e fazendo como pulsações, como pressões alternando com um relaxamento.

Fazendo isso durante alguns minutos, você vai sentir esse corrimento posterior que vai ter um gosto ligeiramente
açucarado, é o Néctar.

Os Sâdhus, alguns verdadeiros Sâdhus conhecem isso muito bem.

***

Questão: é possível fazê-lo desde agora?

É possível, obviamente, na condição de que a Coroa Radiante da cabeça esteja ativada.

O que quer dizer que você já viveu os filamentos de sangue na narina esquerda e na direita, que você teve o som da
alma, no ouvido, o que assinala a ativação dos chacras superiores.

Você deve também perceber a maior parte das Estrelas de Maria ao redor da sua cabeça, como pontos de pressão
Vibratória.

E, finalmente, você deve sentir a parte central do Bindu.

A partir daquele momento, a secreção do Néctar é possível.

Antes, isso de nada serve.

***

Questão: se esta função for possível, é correto utilizá-la? 

É completamente correto, ainda mais se você não comer, ou se não tiver mais nada para comer.

***

Questão: Maria indicará, durante o seu Anúncio, o que haverá para fazer durante esses 3 dias?

O Anúncio de Maria é o Anúncio da sua filiação a Maria e nada mais.

É a reconexão ao DNA de Maria, conscientemente, não na projeção de suas cabeças, não na ideia de que Maria é
importante, mas na vivência Vibratória do que é Maria.

É isso, o Anúncio de Maria, mas não é um Anúncio mental, é um Anúncio Vibratório.

Talvez alguns, naquele momento, ouvirão palavras.

Mas vocês terão, sobretudo, a convicção íntima e Vibratória de que Maria é a sua Mãe.

Alguns viveram, aqui, este Anúncio, a título pessoal, há muito tempo.

É isso que deve viver a Humanidade.

Maria, em contrapartida, irá preveni-los também, no mesmo momento ou em outro momento.

E isso, apenas a Fonte que pode talvez saber, e ainda, Maria irá lhes dizer para se prepararem.

Vocês terão uma convicção, um impulso.

Não esperem ouvir Maria cochichar no seu ouvido, dizendo: “atenção, dentro de 2 dias, haverá isso ou aquilo,
coloque-se ao abrigo”.

Não, não será assim, tampouco, as imagens que vão lhes aparecer.

Será a convicção íntima, Vibratória, de que o momento chegou.

Vocês não terão que se questionar, porque irão reconhecer instantaneamente a Vibração, dado que Maria é a nossa
Mãe, de todos nós.

Isso irá desencadear um processo Vibratório e eu teria tendência a chamar de verdadeira emoção do Coração, a
Vibração do Coração, da precisão da Presença de Maria.

E é, antes de tudo, um processo Vibratório e místico.

Não é absolutamente uma Maria que vai aparecer nos Céus, nem através da sua tela mental, isso é ilusão.

***



Questão: poderia desenvolver sobre o que é a transparência do Coração?

A transparência do Coração é estar na ação da Graça, ou seja, agir sem induzir ou sem esperar a menor reação.

É estar na espontaneidade e na clareza Interior.

É jamais medir, é jamais mentir, é olhar com um olhar transparente e conduzir cada sopro da sua vida (na Verdade)
para a Verdade e não para si (no ego).

***

Questão: poderia nos falar dos sons que se ouve nos ouvidos?

Os sons no ouvido e nos ouvidos são chamados de Nada, ou seja, o som da alma e o som do Espírito.

Eles fazem parte dos Siddhi, ou seja, dos poderes da alma se manifestando quando da perfuração da bainha dos
chacras relativos ao 6º e ao 7º chacras.

Há 7 sons diferentes, desde a pressão, passando pelos sons graves que vão se tornar cada vez mais agudos, até
chegar ao último som, que se reflete pelo que é chamado de Coro dos Anjos.

A música que foi composta, por exemplo, por Hildegarda de Bingen, é profundamente inspirada das suas próprias
percepções auditivas do Coro dos Anjos.

Cada som corresponde a um nível Vibratório.

Há 7 patamares.

Eles traduzem, se quiserem, a ativação, de um lado, da lâmpada da clariaudição e, sobretudo, do que é chamado
de Antakarana.

O Antakarana é a ponte de Luz que une a personalidade com a alma e a alma com o Espírito.

É o que se chama de ‘Cordões Celestes’ ou, se preferirem, os chifres da deusa Hathor, com o disco solar no meio.

Aí está o que se pode dizer desses sons.

O Samadhi, quando se instala, antes do último Samadhi, ou seja, a Alegria interna e Interior a mais profunda,
manifesta-se pela aproximação, no nível Vibratório sonoro, do Coro dos Anjos.

Como se houvesse milhares de crianças cantando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que uma sonoridade de
violinos e de milhares de violinos.

Esses sons se modulam em função dos períodos de construção do Antakarana, do seu como o Antakarana, também,
da Terra, que religa a Terra ao Sol.

É como puderam se aperceber, modificado em algumas fases da lua, em algumas fases do dia, durante as suas
meditações, etc..

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Recebam todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos.

Até muito em breve.

************
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 Eu sou SNOW.

Irmãos e irmãs.

Eu venho falar-lhes e encorajá-los a viver um reencontro, para vocês, na natureza, porque a escuta da natureza
é também uma escuta de Si.

A escuta da natureza é também uma maneira de não estar na cabeça, mas de estar em contato com algo que
justamente não tem cabeça e que então os obriga, em alguma parte, a se comunicarem por outra coisa que a

cabeça.

A escuta da natureza, a comunicação com a natureza é capaz de trazer a paz.

Ir para o exterior, em meio à natureza, é também ir para Si.

E ir para vocês, é deixar as dúvidas, deixar a cabeça e ir para a simplicidade da natureza.

No meu povo, os Lakota, a natureza foi sempre considerada como portadora de sinais.

De fato, tudo ali é sinal, tudo ali é símbolo e tudo ali é dádiva.

A natureza, em meio ao parto que vive a Terra, tem muito a fornecer para o homem e para a mulher.

O sopro do Espírito no seio da natureza é mesmo para ajudar a despertar seu próprio sopro do Coração, se
é que vocês estão na escuta.

***

O fato de levar sua escuta para a natureza dará muito de você para a Fonte da Mãe Terra e irá fazê-los viver
uma parte de si mesmo que o homem e a mulher, no Ocidente, têm tendência a negligenciar.

Em meio ao parto da Terra, a natureza é o elemento que irá guiá-los sempre para a segurança, para a alegria.

Voltar seu olhar e seus sentidos para a natureza é um elemento que irá fazê-los sair de sua cabeça e entrar no
fluxo da verdadeira vida.

Cada um de vocês tem a encontrar na natureza, um espaço de comunhão.

A natureza está aí para isso.

Alguns dos elementos da natureza contribuíram, a sua maneira, para manter o homem e a mulher religados ao
Grande Espírito, ao Sopro do Céu.

O desaparecimento da natureza, orquestrado e organizado por certos homens (se é que se pode chamá-los
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assim), tentou privá-los desse contato que é a natureza, um contato que liberta em vocês lembrando, por sua
Vibração e sua Beleza, o que vocês são.

Os povos que vocês chamam de ‘primitivos’ resguardaram essa Inteligência da natureza.

Eles decodificam e Vibram os sinais, os avisos: eles estão em comunhão em algum lugar, com ela.

Frequentemente, o ocidental rejeitou a natureza.

Hoje, muitos homens e mulheres redescobrem a vantagem suprema de estar em meio à natureza.

***

Nesse processo de parto que vive a Terra, a natureza se transforma.

Formas de vida partiram, outras se tornando mais disseminadas.

A natureza é a expressão, a mais visível aos seus olhos e aos seus sentidos, da ação dos elementos.

Nesse sentido, ela é capaz de trazer-lhes a paz, a cura e, principalmente, de facilitar o retorno em seu
Coração.

O Grande Espírito, a Fonte, sempre lhes disse que ele estava em um grão de areia como no sol.

Eu poderia também dizer-lhes que o reino da natureza, não trabalhado pelo homem, é o único elemento que
não pode se comprar de maneira alguma.

Ele permaneceu então, livre e, à sua escuta, também, para sua liberdade.

Vocês não mais ignoram que como Estrela de Maria, nós todas, estamos diretamente implicadas e na
vanguarda dessa revelação.

Cada uma de nós tem uma função, um papel.

Nós nos revelamos, em todo o caso para aquelas dentre nós que não estão sobre a Terra, não para satisfazer
qualquer curiosidade de sua parte, mas, realmente, para dar-lhes apoio Vibratório, à nossa Radiância, à nossa

Presença.

***

Nós não temos perguntas, agradecemos.

***

Então, irmãos e irmãs, SNOW agradece por terem estado atentos.

Eu lhes digo até dentro de alguns dias.

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100802_-_SRI_AU...

~ O ADVENTO DO FOGO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Caras Irmãs, caros Irmãos neste espaço, eu lhes agradeço por de me acolherem esta noite.

Eu lhes transmito o meu Amor.

Foi-me solicitado, pelo Venerável OMRAAM (Omraam Mikaël Aïvanhov), para vir falar com vocês sobre
o Fogo.

Como sabem, eu sou um Melquisedeque do Ar, em relação com a Constelação da Águia.

Mas devido aos meus escritos e às minhas experiências, na minha última vida, é possível eu tentar fazê-los
chegar a uma compreensão direta do que é chamado de Fogo e, em particular, do Fogo do Coração.

Vocês sabem, talvez, na tradição de onde venho, o Fogo não tem absolutamente a conotação negativa que
existe no cristianismo, onde o Fogo representa as chamas do inferno, as chamas destrutivas. 

Na minha tradição, o Fogo está ligado a Shiva.

É o Fogo que purifica, é o Fogo que regenera e ressuscita, que está ligado à Fênix.

O Fogo é um dos quatro Elementos, em relação com um dos Quatro Viventes, denominado, na tradição
primordial, Vehuiah, o Gênio do Fogo.

Quando tentei definir, em palavras, o que eu chamei de Supramental (que hoje chegou sobre a Terra, do qual
vocês sentem as primícias na sua Coroa Radiante do Coração e da cabeça), eu compreendi então uma série

de características desse Supramental, que outros, antes de mim, chamaram de Fogo do Éter.

Esse Fogo do Éter, esse Supramental ou de la Città, corresponde a algumas características específicas que
nada têm a ver com a energia perceptível pelo magnetismo ou por diversas técnicas que visam fazer perceber
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a energia vital.

A energia Supramental tem características muito diferentes.

Poder-se-ia, aliás, chamá-la de Fogo elétrico, não pela oposição ao magnetismo, mas, sim, como uma
complementaridade.

As características de Vibrações do Supramental fazem com que esta energia tenha uma Vibração mais rápida
do que aquela que é comumente percebida por aqueles que sentem isso.

O Supramental se expressa também pelo Fogo.

Compreendam bem que esse Fogo não é um Fogo que queima, como as chamas, mas, entretanto, é um
Fogo: um Fogo que revela, um Fogo que desvenda, um Fogo que forja e que torna transparente.

É desse Fogo que se trata.

Esse Fogo que foi utilizado, mesmo em sua versão que queima, em alguns processos chamados de
iniciáticos, nas tradições primitivas.

O Fogo do Coração é, obviamente, a instalação desta Vibração rápida, do Supramental, no chacra do Coração,
transformando-o, além do chacra, em uma Coroa Radiante, perceptível, efetivamente, como uma coroa se

expandindo até envolver, bem além do chacra do Coração, todo o peito.

O Fogo é também Consciência.

O Fogo de que falo não é a combustão do oxigênio, mas, bem mais, constituído de partículas.

Essas partículas puderam ser chamadas de Adamantinas ou, na minha tradição, de Agni Deva.

São essas partículas, qualificadas de exóticas no seu Mundo usual encarnado, que devem invadir o seu Mundo,
em quantidade cada vez mais importante, quando a Terra atravessar, na totalidade, a irradiação da FONTE,

chamada, por alguns, de ‘Onda Galáctica’.

As propriedades dos Agni Deva são de revelar, de purificar, de elevar.

Poder-se-ia dizer que o Fogo é o agente que coloca em movimento o veículo intermediário,
denominado Merkabah, situado, como sabem, acima da sua cabeça e que é despertado quando o conjunto

das suas novas Lâmpadas é ativado.

Esses Agni Deva tomam então forma, dentro da sua forma, arranjando-se segundo o que eu chamaria de plano
matricial fora da matriz, ao nível dos Mundos Unificados, em relação com o que chamamos de corpo de Estado

de Ser, ou corpo Divino, se preferirem.

***

De fato, seja qual for a sua Dimensão de origem, sejam quais forem as suas Linhagens espirituais, o seu
corpo imortal é constituído, em grande parte, de uma montagem de diversas partículas.

Essas partículas se arranjam segundo uma ordem tão rigorosa como as suas proteínas ou as suas células.

Elas são portadoras de uma energia considerável, de uma energia bem além do Fogo da matéria que vocês
chamaram de fissão nuclear ou mesmo de fusão nuclear, cuja velocidade de propagação escapa a qualquer

medida física, na Dimensão que vocês percorrem.

Escapa tanto que, até agora, poucos de vocês perceberam e viram essas partículas Adamantinas.

Alguns de vocês, por outro lado, perceberam-nas nas suas estruturas, quer seja no nível da Coroa Radiante do
Coração como na escala do corpo inteiro, como radiações formigantes e penetrando no conjunto do seu corpo.

A Luz Metatrônica é inteiramente composta dessas partículas Adamantinas, aquelas que lhes foram
derramadas, pela primeira vez, sobre esta Terra, durante a revelação das primeiras Chaves Metatrônicas,

durante o seu verão passado (inverno no hemisfério Sul).

O Fogo de que falo é esse Fogo.

Esse Fogo que constitui, obviamente, a Luz Vibral.

A Luz Vibral não é um fóton.

A Luz Vibral é uma disposição dos Agni Deva, sob a forma hexagonal, explicando que o conjunto dos Mundos
Unificados se estrutura por 6 e por 24.



Assim, portanto, nós somos 24 Anciões.

Assim, portanto, o que eu chamaria de ‘Fogo original primordial’ é constituído da FONTE, que se espelha nela
mesma em METATRON e enquadrado pelos 4 pilares da Criação, os 4 Hayot Ha Kodesh ou, se preferirem,

os Agni Deva da Água, do Fogo, da Terra e do Ar.

***

O Fogo é o elemento constitutivo principal de qualquer Criação.

Esse Fogo está presente sob a forma de um espaço/tempo diferente daquele que os constitui, mas está
presente em cada uma das suas células.

O próprio funcionamento dos seus organismos de carbono está sujeito, de maneira não perceptível, pela sua
Consciência, a reações que vocês chamam de químicas, existentes graças à possibilidade dos Agni

Deva intervirem, no nível celular, mas em uma escala não perceptível e muito limitada.

A passagem que vocês vão viver em breve, desta forma de carbono para uma forma muito mais rápida e livre,
traduzir-se-á, para a sua Consciência, por modificações fortes, muito fortes, das suas percepções
sensoriais como das suas percepções espirituais, refletindo-se por um crescimento Vibratório sem

comparação com o que vocês conheceram neste corpo de carbono, mesmo durante o seu Despertar, mesmo
durante algumas experiências místicas que alguns de vocês puderam viver.

A revelação do Fogo se reflete por um deslocamento de tudo o que não é constituído do Fogo autêntico, de
tudo o que foi, literal e propriamente, asfixiado na expressão da liberdade, tanto no nível da célula como

das consciências presentes neste Mundo.

Há, portanto, uma transmutação que irá acompanhar a translação dimensional, uma transmutação de natureza
atômica, tocando o conjunto de constituintes de todas as vidas, desde o átomo até o planeta, na totalidade.

Além da percepção Vibratória corporal, a visão será, para vocês, para os seus olhos, o aparecimento de
uma Luz branca que cega, extremamente quente e escaldante.

Esta Luz, extremamente quente e escaldante, representa o Coração da Onda Galáctica.

Ela será precedida, durante alguns minutos, pelo aparecimento de pontos de Luz extremamente brilhantes,
presentes em toda a atmosfera.

Vocês vão começar, naquele momento, a sentir formigamentos em todos os seus tecidos.

Um calor irá invadi-los, um Fogo, até mesmo, que irá despertar, se vocês estiverem prontos, a sua Kundalini,
na totalidade, e que levará à fusão, de maneira quase instantânea, da Coroa Radiante da cabeça com a Coroa

Radiante do Coração.

Quanto mais vocês estiverem aptos, naquele momento, para penetrar no seu espaço Interior, na meditação,
para fazer silêncio no exterior, para se recolher, em todos os sentidos do termo, melhor vocês vão viver a

sua transmutação.

Isso não se refere, obviamente, à totalidade da humanidade, mas a alguns Seres despertos que irão
permanecer sobre a Terra, naquele momento.

Assim que vocês sentirem esses formigamentos na totalidade do seu corpo, e assim que os seus olhos virem
esta Luz Branca aparecer e invadir o céu, vocês irão perceber então que o momento chegou.

Bastará, então, simplesmente, alinharem-se no seu Interior, deixarem as Vibrações do seu corpo se elevarem,
e a sua Consciência irá se elevar ao mesmo tempo.

Vocês devem estar livres, naquele momento e naquele momento específico, de todo apego, de todo
condicionamento, em relação a qualquer fenômeno exterior a vocês mesmos.

Vocês não poderão confundir isso com outra coisa.

A rapidez da Vibração e das partículas penetrando em vocês será tal que vocês não poderão ignorar o que
acontece.

***

Nós começaremos, uns e outros, da Ordem dos Melquizedeques, a desvendar-lhes agora, cada vez um pouco
mais, o que é, em Verdade, esse processo de transmutação.

Trata-se realmente de uma transubstanciação em que a sua matéria vai mudar, e onde irá se apresentar a
vocês o plano matricial Unificado do que vocês são, em Verdade, no Estado de Ser.



Vocês deverão então transferir a sua consciência para esse novo veículo.

Não haverá interrupção da consciência, naquele momento, haverá, ao contrário, uma expansão intensa da sua
consciência.

O sentimento e a vivência da Unidade e da Alegria irão ocorrer cada vez de forma mais extrema,
progressivamente e à medida que a Luz da FONTE penetrar, inteiramente, nesta Terra.

O que vocês vivem é destinado a prepará-los para viver isso, para vivê-lo com todo o conforto, com toda a
lucidez e, sobretudo, com plena consciência.

Esse processo, que irá se desenrolar dentro de pouco tempo, é absolutamente único na história desta
humanidade terrestre.

Ele corresponde, realmente, ao batismo pelo Fogo.

Vocês não podem ser regenerados de outro modo, apenas pelo Fogo.

Vocês não podem ser despertados de outro modo, apenas pelo Fogo.

Como sabem, a única porta de acesso ao seu corpo de Estado de Ser é o Coração.

É nesse sentido que, cada vez mais, uns e outros, nós intervimos para atrair a sua consciência sobre a
diferença essencial que existe entre a consciência da personalidade e a Consciência Ilimitada.

É nesse sentido também que, uma vez que o Fogo do Céu tocou a Terra, tudo deve ser revelado.

É o período que vocês vivem, aquele que eu denominei, quando era São João: o Apocalipse.

A revelação de todas as fraudes deste mundo, dos seus mecanismos, está prestes a ocorrer.

Mais nada do que estava oculto poderá ser escondido por mais tempo.

Esse processo é indispensável, em vocês, como no exterior de vocês, em meio à sociedade, como em todos
os seus relacionamentos, mesmo se isso for por vezes difícil, mas esta etapa é essencial para lhes permitir

ganhar lucidez.

Dentro de muito poucos dias agora, o Arcanjo METATRON irá lhes revelar as últimas Chaves Metatrônicas,
ao mesmo tempo em que irão se acender, na Coroa Radiante da cabeça, as doze Estrelas, ao mesmo
tempo em que o Arcanjo URIEL está preparando, em vocês, esta reversão e esta transubstanciação.

A época na qual vocês inscrevem o seu caminho, agora, é a época do tempo descontado, descontado até o
seu final, o qual, a cada dia e a cada sopro, se aproxima.

É durante este período que vocês devem se tornar claros, transparentes, lúcidos.

Claros e precisos, centrados no Aqui e no Agora.

O conjunto de funções ligadas às doze Estrelas de MARIA irá lhes permitir compreender, no Coração, uma
série de mecanismos existentes.

Vocês preparam, assim, pela construção do Antakarana, o caminho para o retorno à sua Unidade.

Lembrem-se do que lhes disse UM AMIGO: a Consciência é Vibração, a Supra Consciência (ou Consciência
Ilimitada) é Vibração do Fogo.

O Amor é o Fogo do Coração.

O amor (denominado assim), sem o Fogo do Coração, não é o Amor.

O Amor liberado, a Luz Vibral, em sua tríplice composição, preparou o caminho, em vocês como na Terra,
para viver esta etapa final.

A preparação que vocês vivem deve permitir tornarem-se cada vez mais lúcidos e conscientes desta Dimensão
Unificada.

Isso pode, certamente, se refletir por dificuldades, na vida de vocês, nas suas relações, nas suas ocupações,
na sociedade, de maneira geral, mas vocês são encorajados a irem para a sua Essência, pelas Vibrações

que percebem.

O trabalho de reversão do Arcanjo URIEL não está terminado, mas quase.

A ativação da Coroa Radiante do Coração, em meio mesmo à Coroa Radiante da cabeça, é feita também para



facilitar a sua elevação em meio à Merkabah.

***

Evidentemente, várias revelações e vários acontecimentos devem ocorrer ainda: jamais se deixem apanhar ou
serem pegos por esses acontecimentos, sejam eles quais forem.

Esforcem-se para permanecerem lúcidos, serenos.

Cultivem, em vocês, este Fogo do Coração, esta Coroa Radiante da cabeça, como a do Coração, pois em
meio a essas Vibrações encontram-se a sua Paz, a sua serenidade e a sua tranquilidade.

Continuem a viver naturalmente a sua vida comum, mas tentem se aliviar e se retirar do que os torna pesados e
pesa para vocês.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil de perceber e de sentir algumas circunstâncias que, literalmente, irão
asfixiar o seu Coração e a sua cabeça, no nível das Coroas, enquanto que, ao contrário, algumas situações,

alguns lugares, irão reavivar a sua Alegria e a sua Paz.

Assim, portanto, cultivem a Alegria, cultivem a Paz, cultivem a meditação que eu qualificaria de eficiente.

Não é questão de se retirarem permanentemente do mundo, mas, sim, de ali estarem presentes e
Conscientes.

Vocês têm à sua disposição vários meios de levar a sua consciência na Vibração do Coração e da cabeça, e
de manter esta Vibração e esta consciência nas circunstâncias mais usuais da vida de vocês.

As escolhas foram realizadas, os futuros individuais estão quase todos traçados.

Resta, simplesmente, esperar e viver o que deve ser vivido, principalmente para aqueles que ainda não
estiverem lúcidos, aqueles que ainda estiverem adormecidos em meio à sua personalidade, em meio aos seus

hábitos, em meio às suas ilusões.

Lembrem-se também de que o Fogo é o agente que permite esse despertar.

O Fogo do Céu tocou o Fogo da Terra.

O Fogo do Éter está despertando.

Os elementos da Terra estão prontos para assumirem seus papéis e suas funções.

Como sabem, nós permitimos (o conjunto das Forças da Luz Vibral) que a Luz se derramasse de maneira
permanente sobre esta Terra, desde 17 de julho.

Somente a Terra, agora, detém a chave do momento final e também, certamente, o Céu.

Entendo por Céu, a Luz que vem de muito longe até vocês.

Tudo está nos trilhos, tudo está inscrito e tudo está pronto.

Vocês devem se ocupar, cada vez mais, de encontrar a sua Unidade, ou seja, a sua Vibração.

Assim, será possível para vocês viverem esse Fogo do Céu e da Terra e do seu corpo, com total lucidez e
com total quietude.

A partir da entrega das últimas Chaves Metatrônicas, tudo irá se tornar possível.

O Fogo é criação, o Fogo é transformação, o Fogo é Amor, contrariamente à imagem que quiseram dar
aqueles que falsificaram as religiões, falando até de um fogo do inferno que tudo destrói.

O Fogo nada destrói, ele revela, ele transforma e ele eleva.

Mas o condicionamento é tal que muitos seres humanos irão acreditar que esse Fogo é, efetivamente, o fogo
do inferno e eles irão viver o que eles acreditam.

Nós retornaremos, uns e outros, progressivamente e à medida do passar das semanas, sobre o que eu
chamaria de ‘técnicas espirituais’.

Mas retenham que, seja qual for a técnica espiritual empregada, a única Chave não é o conhecimento desta
técnica, a única Chave é, e vai continuar sendo, o seu Coração, a sua humildade, a sua simplicidade e a

sua capacidade para permanecer em meio a esse Coração.



***

Aí está, caras Irmãs e caros Irmãos, o que me foi solicitado para dizer a vocês, para que aqueles que seguem
o que conduzimos e trazemos, possam começar a se colocar as reflexões corretas, não para fazer trabalhar o
mental, mas para integrar mais rapidamente o que é vivido e o que será vivido logo mais, sem se colocar

questões.

Lembrem-se também de que o som é um bom marcador do Fogo (o som da alma), a sua capacidade, também,
para experimentar a Alegria.

Caras Irmãs, caros Irmãos, se houver em vocês questões referentes a esses processos que eu possa
responder, eu os escuto. 

***

Questão: poderia aprofundar sobre o Fogo do Éter?

O Fogo do Éter é um Fogo que queima, no ar, em relação unicamente ao combustível do ar, mas sem
suporte, no sentido material.

É um abrasamento existente em meio às estruturas intermediárias chamadas de 2ª e de 4ª Dimensões.

Não se trata, portanto, de um Fogo da matéria, mas de um Fogo do plano matricial dissociado, situado na 2ª
Dimensão e na 4ª Dimensão.

O Fogo do Éter expressa efetivamente o Fogo, em meio ao que vocês chamam de corpo etéreo ou corpo
energético.

O Fogo do Éter já está se manifestando sobre a Terra.

Alguns de vocês o percebem em suas estruturas, é o que lhes dá esta sensação de calor.

Também, o Fogo que sobe sem, por enquanto, ser percorrido pelas Vibrações extremamente rápidas, as
partículas Adamantinas.

O Fogo do Éter é o que permite iluminar, como disse Mestre OMRAAM, a poeira.

É o Fogo do Éter que fez desaparecer o tapete sob o qual vocês escondiam esta poeira.

É nesse Fogo do Éter que vocês são colocados a nu e que vocês devem aceitar se olhar tal como são.

O Fogo do Éter é uma prévia do Fogo Cósmico ou Galáctico. 

***

Questão: é possível conhecer o nome do nosso Estado de Ser? Isso pode ajudar Vibratoriamente?

Na condição de que esta revelação ocorra em Si.

Qualquer revelação exterior seria, de todo modo, assim como foi dito no ano passado por outros intervenientes,
falsificada.

Do mesmo modo que, para as suas Linhagens, o seu nome no Estado de Ser não pode ser conhecido a
não ser por você mesmo. 

***

Questão: como ter certeza de que estamos lidando com uma Embarcação da Luz ou da sombra?

Pela Vibração, a Vibração que estiver de acordo com você.

Se você for da Sombra, você irá em uma Embarcação da Sombra e tudo estará bem.

As Embarcações da Sombra são, essencialmente, eu diria, mesmo quase exclusivamente, Embarcações
pertencentes a estruturas metálicas conhecidas no seu mundo.

Existe apenas uma única forma de Embarcação da Luz pertencente à Luz Vibral, trata-se dos Seres chamados
de ‘Anjos do Senhor’ ou Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada.

A forma das Embarcações também poderia ser útil, mas, em última análise, é a Vibração que vai decidir.



Não pode haver erro, é impossível.

Um Ser da Sombra não pode subir em uma Embarcação da Luz e um Ser de Luz, destinado a juntar-se ao seu
Estado de Ser, não pode subir em uma Embarcação da Sombra. 

***

Questão: é a diferença de «ignição» entre as 3 Lareiras que fará a diferença Vibratória?

Perfeitamente.

Do mesmo modo, no que se refere a este segmento limitado de indivíduos, do mesmo modo, uma
Embarcação da Luz pode apenas localizar Seres da Luz.

Uma Embarcação da Sombra pode apenas localizar Seres da Sombra. 

***

Questão: qual seria então a utilidade da Saudação de Órion, se não há confusão possível?

É uma proteção.

Lembrem-se de que uma série de choques, ligados às revelações que vocês vivem, pode alterar,
temporariamente, as capacidades Vibratórias. 

***

Questão: as nuvens lenticulares representariam as Embarcações da Sombra?

Existem muitas tecnologias que vocês chamam de ‘extraterrestres’ capazes de se esconder da sua visão em
meio a essas nuvens, da Sombra como da Luz.

Mas lembrem-se de um fato essencial: as Embarcações, em especial as da Frota Mariana, não são
absolutamente desta Dimensão e não podem de modo algum aparecer aos seus olhos de carne.

Elas são de outras Dimensões, constituídas essencialmente de partículas Adamantinas e de constituintes que
não existem nesta matriz.

Elas não podem, portanto, aparecer para vocês neste corpo de carne.

As únicas que podem aparecer nesta matriz são as Embarcações dos Anjos do Senhor, Embarcações
individuais ou Embarcação-Mãe.

Mas, ainda uma vez, retenham que de nada serve se colocarem essas questões exteriores, absolutamente de
nada, porque não é a sua cabeça que vai decidir, nem os seus sentidos, mas unicamente a Vibração que

vocês terão naquele momento.

Vocês não poderão ir a nenhum outro lugar a não ser para onde os levar a sua Vibração.

As leis lineares, tais como as conhecem na matriz, não podem estritamente se aplicar nas condições
específicas deste advento do Fogo. 

***

Questão: sentir formigamentos, tais como você descreveu, corresponde à existência de “ondas”
que já chegariam sobre a Terra?

Esse é o caso para algumas almas em relação direta com as Chaves Metatrônicas.

Algumas almas estão sob a influência (um mau termo), sob o impacto direto, do Fogo Metatrônico.

Essas almas perceberam e sentiram e viveram, durante um período que se estende por um ano, em diferentes
momentos ou em um único momento, esse Fogo e esta Vibração. 

***

Questão: a ignição do Fogo da cabeça passa obrigatoriamente por sangramento nasal?

Antes de falar, cara Irmã, da ignição do Fogo da cabeça, há primeiro a ativação do 6º e do 7º chacra, pela



recepção da Shakti ou do Espírito Santo.

É isso que desencadeia os filetes de sangue na narina esquerda, depois na da direita, e é isso que
desencadeia o Som da Alma.

O Fogo do Éter ou o Fogo da Coroa Radiante da cabeça não ocorre senão em um tempo posterior.

Certamente, o espaço de tempo entre os dois eventos tornou-se cada vez mais curto, em termos terrestres.

Os filetes de sangue correspondem à perfuração do pavimento das fossas nasais, correspondendo à ativação
do 6º e do 7º chacra.

Alguns Seres podem perceber Vibrações na cabeça, sem, no entanto, viver a constituição do corpo de Luz.

Isso resulta, de certo modo, da intensidade das energias do Espírito Santo, acopladas à energia do Ultravioleta,
que se verte sobre a Terra há mais de um ano.

Recordem-se também da frase que eu escrevi, sob o ditado de CRISTO: “haverá muitos chamados e poucos
escolhidos, eles serão marcados na testa”.

A passagem do chamado ao escolhido se faz pelo Abandono à Luz e pela morte do ego.

Esta morte podendo acontecer até o extremo limite do tempo que é descontado.

Mas será mais provável, muito mais confortável, realizar isso antes do final. 

***

Questão: como estar certo de ter podido ativar a Coroa Radiante da cabeça?

A certeza é Vibratória.

Quem pergunta é o mental.

A Vibração existe, ou não existe. 

***

Questão: a Vibração pode se manifestar sob a forma de pressão?

A pressão é um elemento da Vibração, mas ela não é a Vibração.

Eu qualificaria esta Vibração, de Fogo ou de calor. 

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caras Irmãs e caros Irmãos, eu lhes agradeço por terem prestado atenção ao que eu tinha que dar a vocês.

Eu lhes transmito a minha Luz azul.

É com prazer que eu lhes digo até uma próxima vez.

************
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 Pergunta: poderia nos falar dos fenômenos solares que acontecem nesse momento?

Bem amado, o sol, como o sabem agora, desde algum tempo, corresponde ao conjunto dos seus corpos de Estado
de Ser tendo sido separados do que vocês são, ao nível de sua Consciência.

Dessa forma, e como vários dos seus cientistas observaram, o que acontece no sol se traduz, na Terra, por
movimentos importantes, tanto ao nível da estrutura geofísica da Terra como ao nível do comportamento dos

humanos.

É também possível verificar, em sua Terra, que todos os fenômenos de tipo ‘guerreiro’ surgem sistematicamente de
maneira concomitante às auroras boreais, visíveis nas latitudes as mais afastadas dos polos.

Assim, o que acontece nesse momento é a prefiguração e a antecipação do efeito do alinhamento de certos planetas,
no seu sistema solar, e do seu efeito, à vezes sobre sua Consciência e sobre a humanidade, em sua globalidade.

Assim então, entre esse dia e o dia 15 de agosto, vocês entram no período correspondente à aparição da Cruz no
Céu e a alguns eventos que contribuem para revelar a realidade da Luz e para revelar o que deve ser, de maneira

certamente muito mais intensa do que tem sido o caso desde o início de seu ano.

O humor do humano, de forma geral, se calca sobre o que acontece ao nível do sol.

O que acontece ao nível do sol não é tanto o que vocês chamam de mancha solar mas, bem mais, está diretamente
ligado às modificações magnéticas que ocorrem na superfície do Sol como no que é denominado heliosfera.

Vocês não estão, tampouco, sem saber, que a heliosfera, desde agora aproximadamente dois anos, sofreu
modificações extremas, preparando o retorno da Luz nesse seu sistema solar.

***

Pergunta: nestes dias, qual é a influência particular que isso pode ter sobre nós?

Tudo depende, bem amado, da capacidade da Consciência que encontra essas anomalias ou essas modificações do
sol.

Para aqueles cujos chakras estiverem despertos, abertos, isso vai se traduzir por acentuação nas percepções
Vibratórias existentes no nível da cabeça ou do Coração.

Agora, para aqueles de vocês que não estiverem, nesse planeta, abertos ao nível dos seus centros energéticos, a
Energia passará, da mesma forma, pela cabeça, mas irá se dirigir para o plexo solar ou para os chakras inferiores,
acarretando, por reação, exacerbações emocionais e exacerbações de sentimento que eu denominaria ‘guerreiro’ e

então de oposição e de confrontação.

***

Pergunta: como fazer para fazer partir os desencarnados que estão ainda em minha casa?

Bem amada, alguns desencarnados, realmente, podem ainda se encontrar nesses espaços intermediários, nos
resíduos que persistem, chamados de astral.

Se se manifestar o que é denominado um desencarnado, em seu ambiente, é que há, necessariamente, no que você
é, uma falha correspondente ao “engate”, desse desencarnado.

Há portanto, em você, a necessidade de encontrar um fator de superação, permitindo elevar suas Vibrações para

ANAEL 1/2 - 3 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-sNB2B413jio/UZ7FQodS3OI/AAAAAAAAB7A/dVh7sf1r5A4/s1600/000+Anael+-+03.08.2010+-+parte+1.JPG


além do medo da morte.

Bem amada, a atenção que você dá àqueles que partiram para o outro lado, demonstra, aí também, um apego a certa
forma de comportamentos que não tem lugar de ser, na Unidade.

É muito gratificante e isso, eu concebo, para algumas almas em encarnação, querer atrair a benevolência dos
antepassados, a benevolência daqueles que nos foram queridos.

Mas não contribui, de modo algum, para a liberação de si próprio manter essa forma de apego, essa forma de
pensar e essa forma de atenção para com aqueles que partiram.

***

Pergunta: eu sinto os eventos chegarem e eu tenho medo de não estar pronto, quando chegar a hora.

Bem amado, a única maneira de estar pronto, como eu defini e exprimi inúmeras vezes, é se abandonar à Luz.

A Luz está presente.

Ela está aí, em toda a parte, à sua volta.

Mesmo se ela ainda não é perceptível aos seus olhos, ela desce, no entanto, desde algum tempo.

Ela se consolidou desde as Núpcias Celestes.

Assim, toda pessoa que se interessa pelo que denominam espiritualidade e que não vibra, o mínimo, em meio à
Coroa Radiante da cabeça, enfrenta o medo.

Este medo, bem compreensível no humano, está inscrito nas feridas vividas durante esta vida, nas vidas passadas,
em relação com o medo do desconhecido e o medo de se abandonar.

Assim, portanto, a problemática não é achar «estar pronto», porque isso nada quer dizer, mas, bem mais, abandonar-
se à Luz, a fim de sair do círculo do medo.

Existe, portanto, através do abandono à Luz (e não na luta contra seus próprios medos) a possibilidade de encontrar
a força Interior para ir para a Luz e não mais estar sujeito a este medo.

A dificuldade é que o ser humano, geralmente, se identifica e diz ter medo, enquanto que o medo não lhe pertence.

O medo é o que congela e que faz peso.

Como elemento que congela e que faz peso, o medo vem bloquear a própria Vibração da Consciência e sua
expansão para a leveza.

Bem amado, a partir do momento em que há abandono à Luz, há Vibração.

E a Luz penetra e mergulha, eu diria, literalmente, no chacra superior.

Assim, portanto, qualquer que seja a reivindicação, muito justa, de dizer que você se abandona à Luz, se a percepção
da Vibração não se faz, é que não há abandono à Luz.

Não existe qualquer doença, no sentido humano, não existe qualquer freio, qualquer limitação possível, ligada à
idade ou não importa ao que mais.

O único modo de explicar (em todo caso, para os seres humanos que se interessam pelos Casamentos Celestes, que
seguiram os Casamentos Celestes e não sintam a Vibração) corresponde a um medo que convém

iluminar abandonando-se à Luz.

Há, certamente, vontade de se abandonar à Luz, mas há também resistência ligada aos medos.

Ora, assim como o defini, o abandono à Luz não faz parte da vontade, do mesmo modo que o Amor não faz parte da
'vontade de bem'.

O medo se dissolve por si, no abandono à Luz.

Assim como o disse, em outros termos, recentemente, o bem amado Omraam Mikaël Aïvanhov, não é mais tempo de
juntar resistência à resistência.

Identificar os medos, querer saber de onde eles vêm e querer combater pertence à dualidade e à consciência do ego.

O abandono à Luz realiza esse trabalho.

Não há portanto que dissolver os medos.

Isso é uma não compreensão.

É nesse sentido que certo número de meios, de técnicas, lhes foi dado para subir seu nível Vibratório, porque esta é
a única maneira, hoje, de vencer (essa palavra pode ser empregada) o que se opõe ao estabelecimento da Luz em



vocês.

Não há outro meio de aceder à Vibração e ao Fogo do Coração.

Querer identificar seus próprios medos, querer olhá-los, querer dissolvê-los, apenas fará com que se reforcem.

Vocês não têm qualquer meio de escapar aos medos pela consciência limitada do ego.

***

Pergunta: poderia aprofundar sobre a noção de “viver a Vibração”?

Bem amada, viver a Vibração é conscientizar a Vibração.

Assim, quando você levanta um braço, você tem consciência que levanta um braço.

Assim, quando o Coração Vibra, você tem consciência que ele Vibra.

Esta não é uma visão da mente.

Esta não é uma projeção, mas é a realidade do que é percebido e vivido, realmente.

Tanto mais que esta Vibração, qualquer que seja seu estado, se acompanha de uma modificação da percepção do
estado da consciência, quanto ao seu humor, quanto à sua polaridade e quanto à sua expansão.

Assim, portanto, viver a Vibração corresponde, realmente, ao que eu disse.

Não há qualquer subentendido aí.A liberação apenas se encontra, como lhes foi dito, anunciado por vários
intervenientes, na porta do Coração.

Do mesmo modo, o estabelecimento na Alegria apenas pode se fazer pelo abandono à Vibração da Luz em seu
Coração.

O mental resistirá, até o último minuto, para afastá-los desta Vibração, por uma razão que é muito simples, porque,
nesta Vibração que é vivida, o mental não existe, simplesmente, mais.

Ele não tem mais o primeiro papel.

Ele tem um papel secundário.

E isso ele jamais pode encarar.

Assim, é construído atualmente o ser humano, nesta Ilusão onde o mental é predominante e quer, a todo custo,
encontrar uma justificação para a sua própria existência.

Vocês não podem voltar à iluminação do Supramental ou à Vibração da Coroa Radiante do Coração sem que em
determinado momento o mental se apague.

Certamente, ele voltará depois, por suas atividades usuais, mas não terá mais a primazia da manifestação. 

Ele se tornará ‘hierarquicamente inferior’.

O que não é o caso enquanto a sua consciência estiver no ego.

Assim, portanto, o mental vai procurar, permanentemente, explicar, justificar, compreender.

O que não é o caso quando vocês instalaram e viveram a Vibração doa Coração.

Toda a dificuldade está aí.

Mesmo nas trocas que formulamos, uns e outros, com vocês, se vocês permanecem no estado da palavra, vocês não
podem apreender o que há atrás da palavra, nem Vibrá-la.

A própria atitude de escutá-la e do sentido da questão vai corresponder no seu nível Vibratório do instante.

Vocês não podem se apreender do Coração, porque é ele que deve apreendê-los.

Ora, o mental recusa até o último limite.

Isso faz parte de todos os ensinamentos que lhes foram emitidos nas diferentes tradições ditas iniciáticas.

O mental jamais os leva ao Coração, quaisquer que sejam os esforços e qualquer que seja a vontade que vocês ali
coloquem, que se chame de vontade de bem, que se chame de vontade de bem fazer, que se chame de estar no

Coração, como eu chamo, da cabeça (ou seja, querer fazer o bem, querer ser amável, querer ser caridoso, que não é
a Vibração do Coração).

Quando falamos de Coração, falamos de Centro.

Quando falamos de Centro, falamos de Unidade.

Quando falamos de Unidade, falamos de Vibração Supramental e absolutamente não de qualquer concepção ou ideia



ou pensamento existente em sua cabeça.

Toda a problemática vem daí.

Trata-se, de fato, de suas crenças, de seus próprios condicionamentos dentro de certo modo de funcionamento.A
Consciência Ilimitada não tem qualquer ligação com a consciência limitada.

Os mecanismos de funcionamento são profundamente diferentes e, eu diria mesmo,antagônicos e opostos.

Assim, frequentemente, mesmo num caminho espiritual, a cabeça vai se satisfazer de estar no Coração, ou seja,
controlar o que acontece no nível do seu afeto, das suas emoções e dos seus pensamentos, o que não é a Vibração

do Coração.

A Vibração do Coração é gravidade no peito, Vibração da Coroa Radiante e, sobretudo, modificação da consciência
através do Switch da Consciência, que vai então se estabelecer na Alegria Interior chamada de Samadhi.

Jamais a cabeça lhes permitirá viver isso.

Vocês apenas podem ali chegar utilizando, eventualmente, algumas posturas (tais como lhes deu Um Amigo,
referente ao Yoga Celeste – (*)) ou ainda mesmo através de ferramentas variadas, como um passeio em meio à

natureza, como os cristais.

Mas, nesses momentos, o que acontece?

O mental está limitado.

Ele é, de algum modo, restringido, permitindo-lhes se aproximarem mais perto da Vibração do Coração.

Mas, lembre-se também de que, naquele momento, apenas você pode efetuar esse último passo no que eu chamaria
de dissolução do ego, a dissolução da personalidade que, obviamente, não é a morte do ego e da personalidade.

Assim que vocês voltam a esse mundo vocês estão, necessariamente ainda, no ego e na personalidade.

Mas vocês devem fazer essa passagem, de maneira imperativa, para chegar a viver a Vibração no Coração.

Enquanto vocês não a tenham feito, o seu mental os fará girar em círculos e evitará, a todo custo, que as Vibrações
cheguem no seu Coração.

Lembrem-se também de que eu entendo por ‘mental’ não unicamente a atividade do seu cérebro, mas também o
conjunto de crenças, de comportamentos e de suposições existentes no seu modo de funcionamento.

Crer na Luz jamais revela a Luz.

Crer no Coração jamais revela o Coração.

Comportar-se com o coração jamais é a Vibração do Coração.

Obviamente, uma vez que vocês estejam estabelecidos na Vibração do Coração, o seu comportamento, os seus
pensamentos, as suas ideias estão, o mais frequente, em acordo com a Vibração do Coração.

Mas não é a mesma coisa querer viver isso antes de considerar que vocês tenham chegado ao Coração.

É mesmo o que os afastaria.

Toda a falsificação é baseada nessa incompreensão, para colocar na frente a fibra humana do Amor que existe na
humanidade, para falsificar, justamente, o Amor e, portanto, impedi-los de atingir o seu estado Unitário.

Assim, portanto, a maior parte dos seres humanos oscila de emoção em emoção, de tristeza em Alegria.

Mas isso não é a Alegria Unitária, são apenas oscilações que os fazem crer que se aproximam do Coração, enquanto
que vocês se afastam.

Todos os sistemas, eu diria a maior parte dos sistemas espirituais existentes, se baseiam unicamente neste
equívoco.

Pode-se dizer, em outros termos, que ‘o Coração subiu à cabeça’.

Nós insistimos, uns e outros, qualquer que seja nossa esfera de origem, cada vez mais, sobre esta noção, sobre a
distinção essencial existente na vibração do ego (que é gravidade e peso, alternância de alegrias e tristezas, que é

portanto ‘marca de dualidade’) e a Vibração da Consciência Ilimitada no Coração (que é Alegria, Samadhi e
Unidade).

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



(*) ‘Reunificação dos 5 Novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo]:
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 Eu sou Anael, Arcanjo, de volta entre vocês, nesse canal, para prosseguir as nossas entrevistas.

Deste modo, ser-me-á possível responder a suas questões pelas palavras e, de maneira mais intensa, pela Vibração.

Assim como o sabem e o vivem, para alguns de vocês, a Vibração dos mundos Unificados está cada vez mais próxima
desta Terra.

É portanto mais fácil para nós, dentro de algumas estruturas humanas, imprimir a marca Vibratória da nossa
Presença, bem além das palavras, a fim de fazê-los Vibrar.

Então, bem amados Filhos da Luz, retomemos nossas trocas, se quiserem, sobre esse modo.

Tenho, entretanto, antes, que dizer que, para aqueles de vocês que ainda têm alguma forma de dificuldade para
provar e viver a Vibração do Coração, que seria desejável se inclinar sobre o que eu pude exprimir sobre esta noção

de abandono à Luz.

Certamente, as palavras são intelectuais, mas elas lhes permitirão, sobretudo, compreender e viver o que não é o
abandono à Luz e o que pode representá-lo e, eu espero, favorecerá então o seu acesso real a este abandono à Luz.

Compreendam bem que não se trata de um jogo de palavras, mas, no abandono real à Luz, se encontra o acesso ao
seu Coração.

Eu lhes devolvo então a palavra.

***

Questão: pode nos fazer viver, em Vibrações, o que exprimiu, em palavras, sobre o abandono à Luz?

Eu posso fazê-los se aproximar da representação Vibratória deste abandono à Luz.

Mas, lembrem-se, e guardem presente na mente, de que somente você pode se abandonar à Luz.

Nada do exterior pode fazê-los se abandonar à Luz.

Mesmo Ki-Ris-Ti, na Cruz, o viveu.

Lembrem-se de que este abandono à Luz realizar-se-á também, para alguns de vocês, no extremo limite do tempo
fixado que lhes é contado.

Algumas almas têm, de fato, necessidade, como dizer..., de ver a Luz para crer.

E quando digo «ver a Luz», eu não falo da Luz que se pode ver, vocês humanos e nós também, fechando esses
orifícios que vocês chamam de olhos.

Eu falo da Luz Vibral e não daquela que pode aparecer com uma emoção.

Assim, portanto, eu lhes proponho colocarem suas mãos como lhes mostrou Sri Aurobindo, de cada lado do seu peito,
com os polegares se apoiando sobre os chacras de enraizamento da alma e de enraizamento do Espírito (o esquema

está reproduzido abaixo).

Nesta postura e nesta ressonância, deveria ser mais fácil captar a minha ressonância Vibratória.
Agora.
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... Efusão de energia...

Neste estado Vibratório, vou completar por uma imagem muito simples, que lhes permitirá apreender, além do
intelecto, a diferença essencial existente entre a Luz Luciferiana e a Luz Vibral.

Vocês não estão, para a maior parte, sem ignorar que o símbolo Luciferiano é o olho acima da pirâmide.

Mas vocês ignoram, certamente, que nos mundos Unificados os mais elevados e, em particular, no que é chamado de
Civilização dos Triângulos, a representação da Fonte é um olho colocado ao centro do Triângulo, ou da

pirâmide [diferente do triângulo equilátero (ver abaixo)].

Assim, portanto, vocês podem perceber a diferença Vibratória existente entre a Luz que pende sobre a pirâmide e o
olho ao centro da pirâmide.

Através desta construção e desta imagem, se esconde uma Verdade essencial: o olho está ao centro.

Não me estenderei sobre a raiz da língua silábica original, mas a diferença tem nesta pronunciação: Aïn.

Aïn é a Luz acima da pirâmide.

Miguel é a Luz no centro da pirâmide.

A diferença de Vibração e de Consciência é crucial.

Num caso, há a saída do Centro (Centro/Coração) e passagem na cabeça.

Na pirâmide onde o olho está no centro, o olho está no Coração.

A visão é igual, no Centro/Coração, para todos os lados do Triângulo, da pirâmide.

A visão e a Vibração são profundamente desiguais (e a consciência, do mesmo modo), para o olho que domina a
pirâmide.

Num caso (o primeiro, onde o olho está no centro), há doação, há equilíbrio e há justiça.

Quando o olho está acima da pirâmide (e, portanto, exteriorizado), há desequilíbrio, injustiça e, sobretudo, somente
o que está na cimeira da pirâmide vê a Luz.

Através da simples descrição desta forma, é-lhes possível, mesmo em seu mental, através de um raciocínio
específico, Vibrar a diferença entre os dois.

Podemos, se quiserem, continuar nossa troca.

***

Questão: onde se sente, em nosso corpo, o olho acima da pirâmide?

Ao nível Luciferiano, quer dizer, ao nível do terceiro olho.

Aí onde se encontram os três pontos do triângulo superior denominado alfa, bem/mal.

***

Questão: como interpretar a frase: «Aïn Soph Aur», acima do primeiro Séphiroth? 

O «Aïn Soph Aur» é o olho que está acima da Luz.

Eu responderia pela frase, em língua silábica original: «Gebor Naor Ka».

O que quer dizer que a verdadeira Luz, aquela que Vibra, aquela da Fonte, não é «Aïn Soph Aur», devido mesmo à
reversão e à imagem no espelho, correspondente à falsificação e que separou a cabeça do Coração.
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A Luz Vibral passa, efetivamente, pelo Kether, mas o seu lugar é no Tiphereth.

Lembrem-se: a Luz do Coração, a Luz Vibral, é simples.

Mesmo em nossas Dimensões Unificadas, não nos importamos com esse conjunto que eu chamaria de ‘miscelânea
de conhecimentos’, que os afastam do Coração.

Jamais vocês farão Vibrar o seu Coração com esses conhecimentos.

Eles são feitos para afastá-los da Verdade.

Sem exceção.

A porta do Coração apenas se abre na humildade e na simplicidade.

Se vocês observarem as Estrelas que rodeiam Maria, qualquer que seja o seu grau de manifestação, todas, sem
exceção, manifestaram-se na humildade e na simplicidade, antes de qualquer coisa.

O conhecimento que lhes é revelado, seja na Cabala, como em qualquer sistema de conhecimentos, apenas está aí
para afastá-los do seu Coração, fazendo-os crer o inverso.

A única maneira de vibrar no Coração é se abandonar à Luz, no sentido da simplicidade e da humildade.

Eu não quero dizer com isso que esses conhecimentos falsificados, invertidos, não sejam justos, mas é
profundamente diferente vivê-los, enquanto sistema de conhecimentos ocultos, em sua cabeça, do que vivê-los do

Interior, pela experiência.

É toda a diferença.

O Coração jamais se abrirá com os conhecimentos do universo.

Eu os remeto para isso às primeiras epístolas de São Paulo.

Jamais qualquer humano chegou, por coisas complicadas, ao Coração.

O Coração é simples.

Vocês podem discorrer as virtudes existentes nesse Coração, como o Aqui e Agora, como Clareza e Precisão,
como Alfa e Ômega etc., que são coisas acessíveis aos simples de espírito.

O que não é o caso dos sistemas de conhecimentos complexos, que prometeram ao humano a Luz, mas que são
apenas uma Ilusão a mais no ego.

Vocês não estão mais no tempo dos ensinamentos.

Vocês não estão mais no tempo da aplicação de conhecimentos ditos iniciáticos.

Vocês estão no tempo da Verdade.
E a Verdade é Vibratória, ela é Consciência, e ela nada mais é do que isso.

Vocês acreditam que o Arcanjo Miguel ou eu mesmo, passando da minha forma de 5ª Dimensão para a minha forma
de 18ª Dimensão, tenha necessidade de conhecer os vetores e os algoritmos que me permitem passar de uma forma

a outra?

Não.

Eu o faço.

Assim, hoje mesmo, no seu mundo, existem ‘investigadores espirituais’ que os induziram nas noções complexas,
prometendo-lhes maravilhas.

O conhecimento não lhes permitirá jamais penetrar o santuário do Coração, porque não é seu objetivo, mesmo se for
o que está afixado.

O Coração é doação e abandono.

O conhecimento é afastamento.

Ele brilha com uma luz que não Vibra, que é a luz do ego.

***

Questão: a representação da pirâmide é o triângulo equilátero?
Absolutamente não.

O ângulo piramidal situado na cimeira da pirâmide é de 51 graus e 30 minutos, que estritamente nada tem a ver com
um triângulo equilátero.

***



Questão: o conhecimento pode ser útil ou aprisiona?

O Arcanjo Lúcifer, cujo lugar foi dado ao Arcanjo Jofiel, é o Arcanjo do Conhecimento.
Mas o Conhecimento não é nada, quando sai do Coração.

Ele se torna seco e os afasta do Coração.

Entretanto, neste conhecimento, a inteligência de um Arcanjo será sempre de longe superior à sua, porque não é uma
projeção exteriorizada, mas uma vivência interiorizada.

Um exemplo muito simples para compreender: na sua Dimensão, houve exteriorização desta matriz para fazer voar os
aviões.

Mas, vocês mesmos, vocês voam?

Um Arcanjo voa.

Não há necessidade de exteriorizar qualquer tecnologia, no sentido em que a emprega, para se tornar, ele mesmo,
uma Embarcação de Luz: toda a diferença entre vocês, que estão fixos numa forma, no momento, e nós, que estamos

em formas mutáveis.
A Luz Vibral não se importa com a tecnologia, eis que a Luz Vibral é, ela mesma, a tecnologia de Luz.

O pensamento cria.

São palavras que vocês empregam frequentemente, em sua Dimensão.

Em nossas Dimensões Unificadas, o pensamento cria, realmente.

Eu me desloco nas Dimensões e nos Multiversos por meu próprio pensamento.

Vocês são capazes de se deslocar no seu universo, sem se deslocar?

Isso relativiza o que vocês chamam de conhecimento, não é ?

Nós temos também insistido muito, nós, Arcanjos, como os 24 Anciões, sobre o choque da Revelação de Maria, mas
também sobre o choque da Revelação da Luz.

Porque, na Revelação da Luz, será necessário se desapegar e se distanciar de todas as crenças que têm.

Sem exceção.

E nós lhes dizemos que a matriz é Ilusão, inteiramente, e que os corpos que habitam são Ilusão, inteiramente.

Uma coisa é aceitar, enquanto conceito, outra coisa é viver, em Vibração e em Consciência.

É nesse sentido que a Revelação da Luz representará, de todos os modos, um choque importante na humanidade.

Que vocês estejam despertos, realizados, ou simplesmente em fase de despertar, ou completamente adormecidos, o
choque será o mesmo.

Mesmo um muito grande Ser (e compreendam bem as dificuldades naquele nível), que viveu este acesso ao que é a
Verdade absoluta, voltando a descer na verdade relativa que é a sua, vai traduzir em palavras, vai tentar re-traduzir

em palavras, o que ele viveu.

E esse é já um filtro que coloca peso.

Assim, portanto, mesmo nos ensinamentos os mais justos, não é seguindo um ensinamento que vocês vão encontrar
a Luz.

Jamais.
Apenas se tornando vocês mesmos, dentro desta Vibração do Coração, que vocês sairão da Ilusão.

Todo o resto apenas faz manter a Ilusão.

Quantas Ilusões foram criadas nesta verdade relativa?

O que vocês chamam de carma e ao qual aderiram, os mais espiritualistas de vocês, é apenas a mais bela das
Ilusões criadas pelos Arcontes, fazendo-os crer, “ad vitam aeternam”, que vocês tinham que pagar o fruto de suas

ações passadas.

Isso os prendeu ainda mais às ‘leis da reencarnação’ que jamais, jamais, jamais foram criadas pela Fonte.
A Fonte é Unidade e Ação de Graça, em todos os mundos Unificados e em todas as Dimensões Unificadas,

quaisquer que sejam os universos e os Multiversos.

Apenas nos universos falsificados existe esta ‘lei de ação/reação’ (que nós preferimos, quanto a nós, chamar
de forças gravitacionais).

Quando os chamamos de «Sementes de Estrelas», «Filhos da Lei do Um», insistimos em sua Dimensão real, que é
aquela que está além desse mundo, que estritamente nada tem a ver com as leis do mundo que vocês percorrem.



A manipulação dos Arcontes consistiu em fazê-los aderir e, portanto, crer (o que dá no mesmo) em leis, ‘leis de ação e
de reação’ que existem em todos os planos desta matriz, desde o mundo visível que vocês são, até o mundo

dito invisível, que é também uma criação da matriz.

Assim, portanto, nos mundos Unificados, o que vocês chamam de astral não tem qualquer existência.

O que vocês chamam de causal, não tem qualquer existência.

Aliás, o único modo de escapar da matriz corresponde ao momento em que vocês passam na Vibração da Coroa
Radiante do Coração.

O que acontece naquele momento?

O corpo causal (como aliás, foi ensinado e inscrito) é então destruído.

Esse corpo causal é aquele que os mantêm na Ilusão.

Assim, portanto, aqueles que destruíram o corpo causal, deixaram traços.

Eles foram chamados Enoque, Elias, Cristo e Maria.

No Oriente, eles são chamados de Imortais.

***

Questão: não é extraordinário ter conservado o Fogo do Coração, na matriz?

Mas, bem amada, isso foi realizado por grandes Seres, há mais de 52.000 anos.

As forças Arcônticas tinham por ideal suprimir totalmente o fio tênue que os unia ao seu Espírito no sol.

Obviamente, um muito grande Ser, chamado Orionis ou Melquisedeque, teve êxito, com a ajuda dos 12 Elohim, há
52.000 anos, em manter esta conexão.

E, efetivamente, esse foi um ato maravilhoso.

É graças a ele que, hoje, vocês podem, e nós podemos, juntos, colocar fim na matriz.

***

Questão: por que a Fonte permitiu o que aconteceu com os Arcontes? A humanidade tem uma parcela de
responsabilidade nesses eventos?

Bem amado, seria necessário primeiro definir o que você entende por humanidade.

Porque não há uma humanidade, mas há, na Terra, várias humanidades.

Em seguida, dizer que a Fonte permitiu a Ilusão Arcôntica é, eu diria, uma meia-verdade.

O que foi proposto pelos Arcontes foi a criação de uma lei, chamada de ação/reação, que, pela compressão da Luz (e
não por supressão da Luz) se supôs favorecer a expansão da Luz e a extensão da experiência da Luz pelas

Consciências.

No primeiro ciclo e na preparação desse primeiro ciclo, um contrato foi assinado, em boa e devida forma, eu diria,
entre certo número de Arcontes e de Arcanjos.

Esse contrato não era contrário à lei de Ação de Graça, mas introduzia, nesta lei de Ação de Graça existente no
conjunto das Dimensões, uma particularidade chamada de ‘ação/reação’.

Mas esta particularidade decidiu-se, certamente, bem antes que a Terra fosse privada de sua realidade Vibratória,
bem antes que os primeiros seres vindos da Ursa Maior chegassem sobre esta Terra e, portanto, de maneira anterior

a esses 320.000 anos, a esses seis ciclos que lhes descrevemos.

A vida em Consciência, nessas estruturas de carbono, de Espíritos livres (e mesmo de alguns Arcanjos, porque não,
naquele momento) era totalmente livre de acesso e livre de retirada desde mais de 20 milhões de anos.

Apenas a partir do momento em que houve esta modificação das leis de Ação de Graça que a falsificação se
desenvolveu.

A maior parte das humanidades, presentes hoje sobre a Terra, não tem qualquer responsabilidade.

O que foi denominado a queda é, de fato, a atração para esse mundo de Consciências que não existiam nas cadeias
de carbono, que tinham tomado corpo nesta estrutura de carbono e ali estavam literalmente fechadas, sem qualquer

possibilidade de sair.



A Terra é um lugar de experiência.

Ela é, antes de tudo, uma prisão.

Obviamente, nesta prisão, muitas almas ali encontram vantagem e mesmo beleza, o que é verdadeiro.

E, no tempo, vocês perderam o sentido de sua filiação estelar, de sua Dimensão de Luz e de sua origem estelar até
crer que a única Verdade e a única realidade se encontrariam na Ilusão.

A tal ponto que, hoje, a maior parte das humanidades presentes (representando muito forte porcentagem) não
imagina absolutamente que possa existir outra coisa que esse ciclo de encarnação e de escarnação, mesmo na

matriz, o que é uma pura Ilusão, mas à qual o peso atribuído é tal que essa se tornou a única verdade existente para
essas almas ou essas humanidades.

Aliás, a maior parte dos humanos, dentro de uma evolução espiritual, fala e reivindica o livre arbítrio.

O livre arbítrio é apenas o sucedâneo da Liberdade ou da Ação de Graça.

Em nome de que a Fonte os teria limitado dentro de uma forma enquanto que nos mundos Unificados a forma é
mutável?

Não existe qualquer forma fixa, para a Consciência, quaisquer que sejam essas Consciências.

Mesmo isso, eu concebo perfeitamente que lhes é difícil representar ou aceitar, enquanto não tenham tido acesso ao
seu corpo de Estado de Ser.

Inúmeros seres que tocaram esta Verdade, sobretudo no século 20, tentaram descrever este estado com palavras
muito humanas.

Mesmo no Vedanta, por exemplo, fala-se da Ilusão.

Dizem que esse mundo é Maya.

Mas é uma coisa, assim como disse, aderir a um conceito e é completamente outra coisa vivê-lo.

Vocês vivem, em Verdade, que esse mundo é Maya?

Vocês o aceitaram como crença?

A diferença é que, num caso, vocês são liberados e, no outro caso, vocês são confinados.

A chance (se se pode falar de chance) é que, hoje, a Luz se revela no seu aspecto Vibral.

O Espírito Santo fusiona sobre a Terra desde agosto de 1984, desde quase uma geração.

Este efeito do Espírito Santo foi cumulativo e permitiu, há um ano e alguns meses, estabelecer a Irradiação do
Ultravioleta, retransmitido desde o sol, esse sol, por Miguel, tendo permitido preparar, o melhor possível, a vinda da

Luz que vem liberá-los.

Primeiro, a Luz de Bételgeuse e, em seguida, obviamente, na retransmissão de Bételgeuse, a Luz do Sol Central,
filha das Plêiades chamada Alcyone, o sol de Alcyone, se preferirem.

Esse trabalho não é um trabalho que remonta há 30 anos.

Ele foi preparado há 52.000 anos, quando do Concilio de Alta, em 50.731 antes de Cristo.

Ele foi preparado pela vinda de Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste, trazida sobre esta Terra pelos 12 Elohim de 11ª
e 18ª Dimensão, que sacrificaram, sacrificaram inteiramente, a sua Unidade, para permitir levar a efeito o plano

concebido por Orionis.

Foi necessário, para desenvolver esse plano, jogar (em todos os sentidos do termo) sobre o ‘ritmo do tempo’, de
maneira a que a Luz Vibral chegasse em seu mundo antes que um novo ciclo de falsificação de 52.000 anos se

recriasse.
É o que realizamos, há exato um ano.

Resta, agora, estabelecer a Luz nesta dimensão, de modo definitivo.

***

Questão: como discernir o que releva de Lúcifer, dos Arcontes ou de Satã? 

Lúcifer jamais, propriamente falando, quis qualquer mal, mesmo se o que decorreu de sua ação foi, antes, “da ordem
do mal”.

Os Dracos, aqueles que não estão ainda redimidos, foram persuadidos a agir para o bem.

Enganam-se.

Aquele que vocês chamaram de Satã nada tem a ver com Lúcifer.

Ele é, de fato, Sat-Am, em linguagem silábica original, o administrador territorial da Terra, criada de todas as peças



pelos Dracos que «se associaram», mas que forçaram alguns geneticistas Elohim de Sirius a criar um ser
híbrido Draco-golfinho, se situando nos mundos intermediários chamados de 2ª e de 4ª Dimensão, cujo objetivo era

manter a Terra sob sua administração e portanto impedir o acesso à Luz.

Tendo visto a Criação de Sat-Am, há mais de 3.000 anos, Lúcifer, naquele momento, compreendeu o erro desastroso
que era o seu.

Hoje, aqueles que se afirmam de Lúcifer, estão, de fato, apenas sob a influência de Sat-Am, acreditando ter relação
com Lúcifer.

Lúcifer ama a humanidade.

Sat-Am odeia a humanidade.

Ele odeia a humanidade porque a única razão de sua criação e de sua existência é o poder sobre a humanidade.

Escondendo-se ao abrigo da Luz, na 2ª e na 4ª Dimensão, ele poderia se utilizar do que se poderia chamar, nesse
mundo, de um ‘portal orgânico’ (se preferirem, de um sem alma e ainda menos Espírito, ou seja, um sem Espírito e

um sem alma).

Ele é alimentado pelo conjunto da matriz, através dos humanos, no mundo emocional e no mundo mental.

Diretamente.

Há, portanto, assim como São João escreveu sob o ditado de Ki-Ris-Ti, todo poder, por certo tempo, que toca o seu
fim.

Não tendo existência como Espírito, ele será, como o conjunto dos portais orgânicos, des-criado, eis que não tem
existência na Luz.

***

Questão: as efusões de Energia podem ser restituídas por nossos gravadores?

Bem amado, a tecnologia que vocês utilizam, atualmente, foi restringida e, ela também, foi limitada, de modo a que
tudo o que corresponde a Vibrações mais finas não apareçam em suas aparelhagens de gravação.

Assim, os limites frequenciais de gravação de seus aparelhos ultramodernos são justamente feitos para cortar tudo o
que é ligado aos ultrassons e, portanto, ao que não é perceptível pelo ouvido, mas diretamente Vibratoriamente.

Seria necessário, para isso, dispor de uma gravação que não seja restringida no que é chamado, eu creio, em seus
termos: grampo de frequência.

***

Questão: as gravações em bandas magnéticas registram mais Vibrações?

Elas permitem registrar todas as Vibrações.

É por isso, aliás, que foram suprimidas.

Elas levavam, aliás, bem o seu nome de “banda magnética”.

Lembre-se de que o que você chama de numérico é uma codificação binária e, portanto, falsificada, como tudo o
que é binário.

A criação sendo Tri-Unitária.

***

Questão: o que ocorrerá com os animais?

Bem amada, sem me estender nisso, porque foi objeto de várias comunicações, existem diferentes tipos de animais.

Há animais que seriam chamados, em curso de individualização, de Criação de alma.
Assim é para os animais domésticos.

Eu os lembro, também, de que os animais são apenas uma paródia, criada pelos Arcontes.

De fato, o que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um povo Arcturiano sob a forma de um leão?



O que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um animal que tenha a forma, em sua face, de um povo das
Estrelas?

É exatamente o que eles criaram e o que ocorreu.

O termo e a questão “o que ocorrerá com as crianças?”, “O que ocorrerá com seus bancos?”, “O que ocorrerá com
os animais, com os insetos?”, traduz, simplesmente, uma ignorância profunda dos mecanismos Vibratórios de

transmutação.

Assim, portanto, o que posso dizer, de maneira global, é que cada forma de Vida e cada Consciência irá para onde a
leve sua Vibração.

Obviamente, tudo o que pertence à Ilusão (os portais orgânicos, as Criações da matriz ou de alguns cérebros
humanos), não tem simplesmente mais existência possível.

***

Questão: todos os animais são representação de povos estelares existentes?

Não todos.

Mas as grandes linhagens, sim.

Não todos os pássaros.

Por exemplo, as águias.

Horus é apenas a representação falsificada do que se chama de ‘povo dos Elohim’, vindo de Altair.

Do mesmo modo, os felinos, o leão, é a representação falsificada humorística, de mau gosto, eu diria, criada pelos
Arcontes nesse mundo para recordar o ‘povo Arcturiano’.

Os exemplos poderiam se multiplicar ao infinito.

***

Questão: nas evoluções que virão, todos os universos vão desaparecer? 

A representação existente, pela ciência ou por suas aparelhagens de visão ou de cálculo não reflete absolutamente
qualquer Verdade.

A melhor imagem que posso dar é que, nos mundos Unificados, não existe separação.

Nas diferentes Dimensões, não existe distâncias, tais como vocês podem calculá-las, dado que, nos mundos
Unificados, o pensamento cria instantaneamente a realidade e a Verdade absolutas.

Vocês não podem, portanto, com um olhar ou um conhecimento desta Dimensão na qual evoluem, ter qualquer
representação ou aproximação do que são os mundos Unificados.

É nesse sentido que é muito difícil traduzir, por palavras, uma Verdade que não é em palavras, mas em Vibração.

Nos mundos Unificados, o que vocês chamam de “palavra” não existe.

A linguagem é uma linguagem de forma, de Vibrações, que vocês chamam de cores, mas absolutamente não
Vibrações, tais como as percebem, chamadas de sons.

Os sons existentes são o som da Consciência, nos mundos Unificados.

O único modo de se manifestar é radiação, cor, forma e interação de diferentes Consciências não separadas.

Os mundos não são sobrepostos, no sentido Dimensional.

Eles seriam, é a melhor imagem que posso encontrar, seriam ajustados e intrincados.

Ainda uma vez, as palavras são bem pobres para tentar descrever o que é Estado de Ser, como ele vive, como ele se
manifesta, nos mundos Unificados.

Isso se traduziria, eu penso, pelo que eu chamaria de uma ruptura total com suas percepções, na matriz.

Quantos seres humanos, por exemplo, imaginam um Arcanjo, como Miguel, com uma espada na mão, com lindos
cachinhos, então que isso é apenas uma forma efêmera de Miguel na 5ª Dimensão.

Quem conhece a forma real do Arcanjo Miguel em sua Dimensão original?

Do mesmo modo, o seu corpo de Estado de Ser não tem, para muitos de vocês, qualquer ligação e qualquer relação



de forma ou de Vibração com esse corpo físico no qual vocês estão, no entanto.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, o Arcanjo Anael os saúda.

Que minha saudação seja Vibratória, no seu Coração.

E, até muito em breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Eu Sou Um Amigo. 

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Presença à sua presença, recebam as minhas Bênçãos.
Irmãos e Irmãs nessa humanidade, eu venho então falar com vocês para expressar, pelas palavras e pelas
Vibrações, a distância que pode existir entre a Consciência do ego e a Consciência do Coração, a fim de

ajudá-los, sempre mais, a ir o mais próximo do seu Coração, o mais próximo da última Etapa que vocês
sozinhos podem escalar, que vocês farão aceder ao seu Templo Interior, para abrir o seu Coração, a sua

Coroa Radiante, para ali acolher a Consciência d'Aquele que vem em breve estabelecer o seu reino em meio
ao seu Coração: Ki-Ris-Ti.

Dessa forma, ao invés de falar, o que eu farei de toda maneira, eu proponho inicialmente acolher os seus
questionamentos, precisamente sobre a Consciência do Coração e a Consciência do ego.

Quais são as suas preocupações?
Quais são as suas dúvidas sobre esses dois conceitos, sobre essas duas Vibrações muito diferentes e essas

duas Consciências que se opõem completamente?
Em meio aos seus questionamentos, eu estabelecerei uma ‘ressonância’, pela minha Presença e pela sua

Presença.
Nós nos aproximamos, juntos, desse Fogo do Coração e dessa Consciência do Coração.

Irmãos e Irmãs, eu os escuto.

***

Pergunta: para melhor perceber a Vibração, há uma posição que você preconize?

Caro Irmão, mais do que uma posição, o importante é, eu diria, a atenção e a intenção que você coloca ao me
escutar, além das palavras, pela nossa Comunhão e pela nossa Presença conjunta.

Se possível, os braços e pernas descruzados, mas principalmente a sua Consciência estende-se para mim,
como eu, eu estendo a minha Consciência para você, nesse espaço privilegiado do nosso reencontro.

***

Pergunta: pode-se dizer que o desaparecimento do ego induz à ascensão do Coração?

Querida Irmã, a Consciência do ego está voltada para o exterior.
A Consciência do Coração está voltada para o interior.

A orientação da Consciência, efetivamente, apenas pode ir para um sentido ou outro.
Dessa maneira, então, a passagem do ego ao Coração é ilustrada pelo Despertar da oitava Lâmpada,

denominada ‘corpo do Embrião Crístico’.
A passagem da Vibração, do ‘plexo solar’ para o ‘plexo cardíaco’, ocorre a partir do momento em que vocês

mudam o olhar.
A atenção da sua Consciência não se põe mais no exterior, mas no Interior.

Assim, portanto, passar de um a outro é já uma ‘reversão’ da dita Consciência.
Essa passagem é, aliás, marcada por um Switch específico, por uma percepção específica, por uma

expansão específica da sua Consciência.

UM AMIGO - 3 de agosto de 2010
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É como se uma tranca se desbloqueasse e sua Consciência se expandisse e se expandisse brutalmente.
Mas essa expansão e essa extensão acontecem, antes de tudo, no Interior de Si.

Assim é o paradoxo: o que se estende, na verdade, se restringe ao Interior e se reorienta.
É por essa ‘reorientação’ e por esse ‘basculamento’, por essa reversão, que ocorre o acesso à Consciência do

Coração.
Eu também falei longamente do que ocorre no nível do humor e no nível da própria Consciência.

No momento em que vocês basculam, estabelece-se em vocês uma Alegria sem objeto, sem suporte, sem
razão.

A Alegria do Ser, tão simplesmente, que se instala em meio à sua Presença, em meio ao Ser e em meio à
Vibração.

Essa Alegria se manifesta sem suporte e sem razão, sem emoção, tampouco.
Ela é o estabelecimento do Ser e ela é o ‘marcador’ da Vibração.

Dessa forma a Vibração é Consciência e a Consciência é Vibração.
Obviamente, existe, durante essa passagem, uma instalação gradual permitindo chegar, após a ignição
da nona Lâmpada, o ‘corpo de irradiação do Divino’, que sofre alquimia, literalmente, com o chakra do

Coração, realizando a abertura do nono corpo, permitindo viver algumas etapas aproximando-os, sempre mais,
mais perto da Dimensão chamada de Maha Samadhi, em meio ao qual vocês estão às vezes aqui e às vezes

em outro corpo, até mesmo, em certos casos e em certas possibilidades, na capacidade para a sua
Consciência extrair-se literalmente desse corpo pela Vibração do Coração e para aceder ao seu Corpo de

Estado de Ser para sair, em meio a essa experiência, definitivamente, da matriz, embora haja agora, por certo
tempo, esse corpo de Ilusão.

Assim que vocês atingirem a Vibração do Coração, a sua vida muda completamente.
Vocês não são mais submetidos às limitações da ação/reação, mas ao Ilimitado da ‘Ação de Graça’ e, então, à

Verdade do que vocês são, além das aparências.
Essa mudança não pode ser questionada porque, naquele momento, de maneira muito natural e muito lógica, o
mental se rende porque ele compreendeu que não tem mais destaque e que não estará nunca mais, mesmo

se ele se manifestar, à frente do palco da sua vida.
Naquele momento, o que toma a dianteira é a Consciência do Estado de Ser, a Consciência do

seu Espírito que se manifesta em meio à sua personalidade e que vem abafar, literalmente, o mental.
Obviamente, o mental não desaparece.

Ele desaparece no momento do Switch e isso é necessário, mas esse desaparecimento é transitório tanto que
vocês permanecem nesse mundo ilusório.

E é nesse mundo ilusório que vocês têm que trabalhar, como lhes foi dito e repetido.
Mas, entretanto, as coisas não serão nunca mais as mesmas.

Quando vocês atingem a Consciência do Coração, vocês superam, pouco a pouco, todas as falsificações
existentes nesse mundo.

Vocês tomam Consciência, pela Vibração e pela sua Consciência esclarecida, de tudo o que tem sido a ilusão
desse mundo, do que tem se mantido na falsidade, no que vocês são, nas suas relações e na sociedade e em

meio ao que lhes é permitido observar e contemplar.
A partir do momento em que vocês viverem a Vibração da Coroa Radiante do Coração, mesmo sem viajar no

Estado de Ser, a sua visão e a sua Consciência são definitivamente alteradas.
Os medos que habitavam em vocês se dissolvem.

Não há mais apreensão.
Não há mais emoção exceto aquela que vocês deixam expressar.

Mas nenhuma emoção pode se expressar, se a sua Consciência não consentir.
Deste modo, então, mesmo uma perda não provoca tristeza.

Deste modo, então, mesmo algo alegre e festivo não desencadeia Alegria, já que vocês são a Alegria.
A Consciência do Coração é inclusiva.

Ela inclui o Universo, na sua totalidade, e todas as Dimensões.
A Consciência da personalidade é exclusiva.

Ela distancia, é separativa e os isola.
A Consciência do Coração unifica-os com o Universo na sua totalidade.

***

Pergunta: a Alegria iria se refletir em parar de rir?

O riso é emoção.
A Alegria é um Estado interior de Consciência e de Vibração.

Evidentemente, o riso pode se expressar, mas ele se torna mais consciente e mais lúcido.



Ele não se torna reativo.
Ele não se torna Ilusão.

Mas ele se tornar a Verdade do que vocês são.
Esse riso não é o mesmo que o riso da personalidade existente na personalidade.

O riso do Coração é Alegria e expansão.
É sorrir Interior e exteriormente.

***

Pergunta: pode-se dizer que o Príncipe da Luz é Ki-Ris-Ti, no Coração de cada um?

Ele não é Príncipe, ele é Mestre da Luz.
Não é completamente a mesma coisa.

Mas sim, ele é isso.

***

Pergunta: o que significa ser o Mestre da Luz?

Isso corresponde a se tornar um Filho Ardente do Sol.
Tal é o significado de Ki-Ris-Ti, em linguagem silábica original ou em língua matricial.

Ki-Ris-Ti é também um dos pontos de Vibração das 12 Estrelas de Maria, que lhes será revelado mais
tarde.

Vibrar em meio a Ki-Ris-Ti corresponde a se estabelecer em meio à Luz Vibral, em meio ao Coração, re-
unificado na Coroa da cabeça e re-unificado no Veículo Ascensional ou Merkabah, permitindo-lhes realizar a

Ascensão, a ‘translação dimensional’ e o retorno à Verdade absoluta.

***

Pergunta: em que Príncipe e Mestre da Luz não são a mesma coisa?

Príncipe não corresponde a nenhuma denominação que eu conheço, nos Mundos Unificados.

***

Pergunta: quando estamos na Consciência do Coração, isso supõe que não podemos voltar à Consciência
do ego, mesmo existindo sempre a Presença do mental?

Querida Irmã, uma vez descoberta e vivenciada a Vibração da Coroa Radiante do Coração, a Consciência
muda.

Obviamente, a Consciência do ego vai coexistir com a Consciência do Coração enquanto vocês percorrerem
essa Ilusão, mas vocês não estão mais submissos à Consciência do ego.

Vocês se tornam vocês mesmos e são então, prioritariamente, dirigidos e animados pela Consciência do
Coração mesmo se vocês estiverem completamente possíveis de descer novamente na Consciência do ego

para realizar certas tarefas dependentes do ego.
Mas, no entanto, as coisas não serão jamais as mesmas em meio à nova Consciência que se desperta em

vocês.
É, aliás, possível verificar isso, por vocês mesmos: quando a Coroa Radiante do Coração está ativada, vocês
têm a possibilidade de passar no Samadhi à vontade e, então, de se colocar vocês mesmos em Consciência,

em meio à Coroa Radiante do Coração, de ‘reunificá-la’ com a Coroa Radiante da cabeça, de perceber
o Bindu, na cimeira do crânio, em relação com o Veículo Ascensional Merkabah e de estabelecer tudo isso em

meio à sua Consciência e à sua lucidez, qualquer que seja, eu diria, a ação da vida comum que vocês levam.
É possível, com prazer e diversão, elevar o seu nível Vibratório até o alcance do Samadhi, conduzindo

simplesmente a sua Consciência no nível da zona torácica ou ainda no nível dos ‘novos pontos’ da Coroa
Radiante da Cabeça.

Estabelecendo assim as suas novas capacidades e Vibrações espirituais, permite-lhes avançar nesse mundo
se findando, despertos, conscientes, lúcidos e perfeitamente esclarecidos com o que vocês veem, percebem,

sentem e vivem.
Em meio ao despertar da Coroa Radiante do Coração e da Consciência do Coração, mais nada do mundo da



Ilusão pode iludi-los.
Vocês tomam Consciência, e vocês esclarecem, como disse o Mestre AÏVANHOV, o que é da ordem da Luz

Vibral e o que não é.
Vocês não podem mais se enganar vocês mesmos, mas vocês não podem mais, tampouco, enganar o mundo

e aqueles que estão no seu entorno.

***

Pergunta: estar em estado de Samadhi pode ajudar nosso ambiente, nossa família?

Bem Amada, estar no Samadhi ajuda a criação, na íntegra.
Não há mais ambiente na esfera familiar.

O seu ambiente se torna a Terra, na sua totalidade.
A Consciência engloba e atravessa o Universo na sua totalidade, não há mais restrições.

Também, às vezes, no que denominam ainda os seus próximos, esse ‘estado Vibratório’ pode incomodar,
pode mesmo ofender aqueles que se opõem a essa liberação.

O importante não é querer ajudar, nem poder.
O importante é estar em meio a essa Vibração e deixar a Luz desabrochar em todo o Universo.

Aqueles que devem se beneficiar, no sentido da imersão da sua própria Consciência nessa Luz, fá-lo-á.
Não há mais que decidir quem está provido ou quem não está.

Há apenas que ‘ser’, que irradiar e manifestar essa Alegria.
É realizando isso que a sua vida não será mais submetida à ação/reação coletiva, mas, bem mais, à Ação da

Graça, e tudo irá se desenrolar, na sua vida, na facilidade, na fluidez e na Unidade.
Mas no instante em que vocês desejarem (no sentido de ‘vontade’, de ‘poder’) ajudar seja quem for, a Vibração

da Coroa Radiante, como vocês irão constatá-lo, irá se extinguir.
Essa é toda a diferença entre a Consciência do ego e a Consciência do Coração, entre o Coração que é e a

vontade que deseja.
A vontade que deseja, mesmo pelo bem, afastá-los do Coração, da sua Vibração.

Ela faz com que penetrem na Consciência do Coração da cabeça.
Ela faz com que saiam da Vibração do Coração.

Em meio à Vibração do Coração, não há qualquer ação porque a Presença a si mesmo se torna Ação, sem
desejar e sem vontade.

Dessa maneira, então, como eu lhes disse, a humanidade inteira aproveita daquilo que está instalado na sua
Coroa Radiante do Coração.

Não há mais diferença entre aqueles que denominam familiares, entes queridos ou inimigos.
Eles são a mesma Consciência Unificada, em meio à sua Presença.

***

Pergunta: isso corresponde ao que Cristo disse à Maria, apresentando-lhe João: “eis o seu filho” e ao João,
apresentando-lhe Maria: “eis a sua Mãe”?

Completamente.
Ao se descobrir a dimensão do Coração, vocês não são mais familiares de quem quer que seja.

Vocês são familiares do conjunto da criação.
Não há mais amigos, não há mais inimigos.

Não há mais diferença possível entre um e outro porque vocês não estão mais distantes, mas vocês são
coincidentes com todas as Consciências existentes nesse mundo.

A Consciência se torna inclusiva e englobada.
Ela não mais distancia e não é mais separativa.

Ela une e pacifica vocês, globalizando-os.

***

Pergunta: ter despertado o Coração, é ser semelhante ao Sol, Vibratoriamente?

Plenamente.
Já que o Corpo de Estado de Ser que vocês veem ao longe, e que vocês chamam de Sol, é o seu Corpo de



Estado de Ser.
Há, em um primeiro momento, justaposição.

Em um segundo momento, identificação.
E em um terceiro momento, fusão.

***

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu vou continuar falando um pouco.
Eu vou tentar, através de palavras e de Vibrações simples, fazê-los atingir a Vibração do seu Coração.

Os Tempos que vocês vivem, em meio a esse espaço, como na Terra, são Tempos únicos.
Talvez alguns de vocês não percebam ainda o alcance e a importância do que se está para viver e do que se

vive.
A possibilidade de se verem restituídos a vocês mesmos é única.

Muitos de nós, na encarnação, perdemos de vista e de Consciência o que nós somos, na Verdade.
Isso que a Terra vive e isso que a Consciência humana vive, nesse momento como nos próximos dias, é único.

A Luz Vibral Autêntica fecundou a Terra, resta revelá-la em meio à Consciência dissociada.
Isso será realizado em poucos dias.

É solicitado a vocês, durante esse período, se for o seu desejo mais profundo e mais sincero, fixar a sua
atenção sobre o seu Coração.

Fixando a sua atenção sobre o seu Coração, evitar emitir julgamentos, emitir pensamentos separativos
para seus Irmãos, suas Irmãs.

É solicitado a vocês servirem-se dessa ferramenta maravilhosa que é a respiração consciente, permitindo,
a alguns, se aproximarem do Fogo do Coração e iniciarem o Switch da Consciência.

Sejam calmos e humildes.
Desenvolvam a lucidez.

Desenvolvam apenas as palavras necessárias.
Não se levem a sério, mas sejam verdadeiros com vocês mesmos, como com todos os outros, com os

seus gestos como com os seus olhos.
A oportunidade que lhes é ofertada, hoje, é uma ocasião de alinhamento como nenhuma outra, em meio a

toda essa Terra.
Sejam suaves: suaves no seu Coração, suaves nos seus pensamentos, suaves no que vocês são.

Cultivem a bondade, a simplicidade e a humildade.
Hoje, torna-se fácil, sem qualquer jogo de palavras, penetrarem o seu Templo Interior.

É preciso também acolher a iluminação nova no que pode restar, em vocês, das ‘zonas de Sombra’, sem, no
entanto, culpar, sem, no entanto, ali dar mais peso, mas simplesmente aceitar vê-las porque o fato de ver com

o olho da Luz permite dissolver, não por qualquer vontade, mas, bem mais, pela simples lucidez.
Eu não posso citar o conjunto das Consciências Unificadas que estão, atualmente, presentes na periferia dessa

Dimensão e desse mundo, para encorajá-los a atravessar o que vocês devem atravessar.
Retenham a Alegria Interior.

Que a Consciência do Coração seja Interior mesmo se ela se manifestar no exterior.
Retenham que não há ali nada mais a buscar do que estabelecer a Verdade do que vocês são.

Retenham também que não há nada a acumular porque, em meio ao Coração, tudo é doação e então, tudo
é para doar.

Que não há nada, tampouco, a esconder porque a Luz não esconde.
O Sol é de fato a sua Dimensão de Estado de Ser que se aproxima de vocês, a fim de fazê-los ressoar à

sua Presença e, ao ressoar, haverá atração e identificação à Unidade que vocês são.
O mundo que vocês conhecem (ou acreditam conhecer) está mudando.

Como nós dissemos várias vezes, o mundo, na sua totalidade, e vocês, como individualidade, irão passar da
lagarta para borboleta.

A lagarta deve morrer em si mesma para que nasça a borboleta.
Vocês, eu repito, entraram em momentos únicos.

Como especificou o Arcanjo Miguel, como disse Maria, preparem-se para viver tudo isso no silêncio do seu
Coração, na Paz do seu Coração. 

Nós somos uma multidão com vocês, coletiva e individualmente.
O que vocês recebem é Amor, mesmo se várias formas de vida não o desejarem (por medo, por ignorância

ou por interesse).



Vocês ainda têm, aqui, perguntas?
Vocês têm necessidade de outras palavras, de outras Vibrações?

***

Perguntas: vocês têm toda hora evocado a noção de pensamentos que distanciam e que são separativos.
A distância é a Ilusão que vocês acreditam que existe, em meio ao pensamento egotista e da Consciência

egotista.
Por exemplo, quando vocês falam do outro, vocês têm Consciência de que o outro não é você.

Há um limite, uma distância e uma separação que existem em meio à Consciência egotista.
Na Consciência do Coração (ou empática, bem além da empatia), existe fusão e identificação.

Vocês são às vezes a árvore e o Sol, a borboleta, o outro, todos os outros, em Verdade e não em projeção.
Vocês são capazes, na realidade, de se tornarem o outro.

É nesse sentido que o outro nada pode lhe esconder porque ele é você e você se torna ele.
Em um sentido, isso é o que disse Ki-Ris-Ti: “o que vocês fazem ao menor de vocês, vocês o fazem a mim”.

É isso, viver em meio à Consciência Unificada.
É também manifestar, na sua vida, gradualmente (mais ou menos rapidamente em função de sua capacidade
para se estabelecer definitivamente na Coroa Radiante do Coração), nesse mundo, a ‘lei de Atração’, a ‘lei de

Unicidade’, a ‘lei de Ação da Graça’, fazendo com que a sua vida se desenrole sem projeção, sem dúvida, sem
medo, como uma evidência.

Isso participa da Consciência do Coração.
Os Anjos, neste momento, estão ao seu Serviço.

O conjunto das Entidades de Luz está ao seu Serviço, para a maior Verdade e atualização da Luz Vibral
nesse mundo.

Porque, como lhes disse A Fonte, ela mesma há pouco tempo, vocês se tornam A Fonte.
Não há mais distância.

******

Pergunta: a dúvida de não chegar a acender o Fogo do Coração, está bloqueando?

Completamente.
A dúvida é um veneno semelhante ao medo.

A dúvida ressoa com a desconfiança.
A dúvida ressoa com a Sombra.

Com a dualidade.
Com o ego.

***

Pergunta: há humanos que têm um Triângulo em uma das suas linhagens?

Sim.
Quando Cristo lhes disse para não julgar, isso queria dizer que vocês não sabem, além da aparência, de onde

vem aquele que está diante de vocês ou com vocês.
Alguns humanos que vocês encontram vêm de Dimensões bem além dos Arcanjos.

Eles estão aprisionados nessa matriz desde muitíssimo tempo.
Outros, enfim, estão em missão especial.

E outros, enfim, não são humanos, em qualquer sentido, em qualquer das suas percepções.
A Sombra tem jogado muito com esse ‘desconhecimento’ Vibratório.

Mas, a partir do momento em que vocês saírem da dualidade, do julgamento, da apreciação, do discernimento,
a partir do momento em que vocês estabelecerem a sua Presença em meio ao Ser e ao Coração, isso passa a

não ter qualquer espécie de importância, porque, naquele momento, vocês são e em meio ao Ser, vocês
irradiam a Luz Vibral, para todos, sem exceção.

Sim, existem, no nível dos humanos verdadeiros, seres vindo diretamente da Civilização dos Triângulos.

***



Pergunta: vocês dizem que é mais fácil aceder ao Fogo do Coração. No entanto, é uma última etapa que
parece difícil.

Querida Irmã, é o ego que fala assim.
Há então identificação, nessas palavras, com as suas próprias emoções, com o seu próprio sentir, em meio ao

ego.
O que há para viver, é o abandono à Luz.

E isso é muito fácil.
É o ego que quer fazê-la acreditar que isso é extremamente difícil.

É ele que induz o medo, a dúvida do desconhecido, o medo de se enganar, e que retira então a
espontaneidade, e que põe distância entre o seu Coração e você, e que separa, e que divide. 

Nenhum outro.
Lembrem-se: a dúvida é um veneno que distila muito mais lentamente, mas também mais seguramente, do

que o medo.
Então, alguns se escondem atrás do discernimento do bem e do mal.

Mas jamais o discernimento do bem e do mal irá conduzi-los à Unidade Vibral.
Jamais.

Ele os mantêm em meio à Ilusão Luciferiana, em meio à dualidade.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, da minha Presença à sua Presença, e da sua
Presença à minha Presença, eu saúdo vocês.

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=701

03 de agosto de 2010
(Publicado em 16 de agosto de 2010)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=701


Mensagem de 4 de agosto (publicada em 11 de agosto de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eh bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, eu os escuto.

Questão: contatar a chama gêmea é necessário para atingir a Existência?

Isso é o que ainda essas teorias um pouco lamacentas os fazem crer, que é preciso estar com alguém para atingir a Existência? 

Vocês apenas podem atingir a Existência só e único.

Existe o que se chama de famílias de almas, é completamente verdadeiro.
Existe o que se chama de chamas gêmeas, mas isso não tem qualquer implicação outra que o gênero de projeção, assim, de querer
reencontrar uma chama gêmea.

A chama gêmea é simplesmente a primeira, saída do Espírito, Criação da alma no mundo Unificado multidimensional, mas isso para
aí.

Jamais foi dito, em nenhum lugar, que se pode ascensionar porque se reencontra sua chama gêmea.

Por outro lado, o reencontro Interior com uma chama gêmea não tem qualquer especificidade de autenticidade, porque a Vibração das
chamas gêmeas é uma reconexão que pode se fazer de modo específico, mas, em nenhum caso, isso levanta qualquer possibilidade
de Existência.

Eu sei que vocês têm uma mania particular, ao nível das teorias, como essa, que é preciso encontrar sua alma irmã, que é preciso
encontrar sua alma gêmea, que é preciso encontrar um salvador, em algum lugar, para poder se salvar.

Mas eu lhes asseguro, vocês apenas podem se salvar sozinhos.
Há muitas coisas que, aparentemente, foram escritas sobre esta noção.
Mas muitas projeções foram feitas sobre isso.

Há uma realidade espiritual das chamas gêmeas que se cruzaram, talvez, no decurso das vidas.

Então, com a Revelação que aparece e as percepções Vibratórias que se afinam, pode-se efetivamente reencontrar sua chama
gêmea, no plano Vibratório, mas há 20 ou 30 chamas gêmeas, vocês vêem o que quero dizer.

Eu não digo que a chama gêmea não seja verdadeira.
Eu digo que as conclusões que são tiradas são falsas.

Questão: quando as pessoas fazem rituais para aumentar a taxa vibratória de um lugar, quais são as incidências que isso
pode ter com relação às evoluções atuais?

Eu responderia que tudo depende da intenção de cada uma das pessoas desse grupo.
Simplesmente.

Se o grupo, qualquer que seja, qualquer que seja o número de pessoas, decide aumentar uma taxa vibratória e isso é feito para subir a
Vibração, sem outra coisa escondida atrás, eu respondo por que não?

Pode mesmo ser muito bom subir a taxa Vibratória, mas me parece que se mata tudo ao dizer-lhes que a única coisa que vocês têm a
fazer é subir sua taxa Vibratória, a sua.
Porque, na força de projetar algo ao exterior, mesmo sobre um lugar ou sobre outra pessoa, será que vocês se ocupam de vocês?

Parece-me que sempre se disse a vocês que, a partir do momento em que vocês se estabelecem na Existência, no Coração, naquele
momento, seu nível Vibratório atinge o Supramental e tudo o que acontece ao redor de vocês está em relação com esta elevação
Vibratória.

Agora, e é a ponderar também, o fato de qual é o objetivo?
Será que se aumenta a taxa Vibratória para ver?
Será que é para elevar um lugar, Vibratoriamente?
Que será que há por trás?
Sobretudo a partir do momento em que há noção de grupo.

É preciso ser claro sobre o objetivo da coisa, não é?

O.M. AÏVANHOV – 4 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Há muitas meditações que foram criadas no século XX, específicas para supostamente alimentar a Luz.

É algo de muito louvável e suposto, não é ?
Mas onde está esta energia, onde está esta Vibração que aumenta?
É sempre similar: a melhor maneira de estar seguro de algo, é estar em sua Vibração do Coração e subir seu nível Vibratório.

O perigo com isso é se focalizarem, quando ainda não têm desperta a Coroa Radiante do Coração, sobre coisas exteriores e vocês
não sabem sempre para que vocês dão sua consciência e sua energia.

É toda a diferença, por exemplo, com relação aos Casamentos Celestes, onde o Conclave Arcangélico derramou energias sobre
vocês.
Não se pediu a energia.
Não, ela lhes foi dada.
É assim mesmo uma muito pequena diferença, me parece, não?
Será que vocês apreenderam a nuance?
Ela é enorme.

Num caso, se lhes leva a Consciência e a Luz Vibral.
No outro caso, se lhes reclama a Luz Vibral ou sua consciência ou a energia.
Simplesmente.

Isso necessita mesmo uma grande dose de confiança para saber como serão utilizadas essas Vibrações, essas energias, esta
consciência.

Enquanto que, quando nós derramamos sobre vocês as energias, vocês sentem, para a maior parte de vocês, os efeitos ao nível
Vibratório e o que isso pode levar-lhes, não é?

É como se eu viesse, como sempre, para lhes pedir para me darem a energia que eu vou dar lá em cima.
Vocês acreditam que temos necessidade disso?
É preciso ser um pouco lógico.

Quem tem necessidade de Consciência e de Vibração?
Quem tem necessidade de se elevar?
Como se diz, em linguagem um pouco castigada?: “é o hospital que se ‘dana’ com a caridade”.

Desculpem-me, mas é para atrair sua atenção sobre alguns mecanismos energéticos que começam a avançar por toda parte sobre
este planeta.

Entre aqueles que querem orar ou dar Vibrações para que a Terra se eleve, outros que querem dar Vibrações para que a Terra
permaneça aí onde ela está e outros que lhes dizem que é preciso alimentá-los na energia.
É assim mesmo um pouco particular, não ?

Portanto, atenção para o que é chamado de boa vontade!

A boa vontade é algo que é sempre utilizado pelo que não é a Luz Vibral.
Vão se recorrer de seu sentido de carisma, de seu sentido do Serviço, vão se recorrer, eventualmente, de sua empatia e lhes dizer que
é para o bem da Humanidade.

Vocês vêem como as coisas podem ser transformadas, porque o ser humano é um ser de Serviço e o ser humano, que está num
caminho espiritual, ele quer entrar no Serviço.
Ele quer se tornar útil.
Portanto, assim que há um chamado para qualquer coisa, é lógico que ele tem vontade de levar algo, mas não é preciso inverter as
coisas.

É a Luz que lhes leva algo, não são vocês que vão levar algo à Luz.
É assim mesmo uma pequenina diferença, não? Vocês não acreditam?
Reflitam nisso.
É muito importante.

Questão: no mesmo estado de espírito, o que é dos grupos de orações para curas?

Por que não ?
Eu respondo que, aí, o problema é que vocês entram também numa dinâmica que é muito honrosa e, aí, não há lado para onde vocês
devem trafegar a energia, porque vocês oram, vocês levam a energia para a cura de alguém.

Mas, ainda uma vez, mesmo se há ainda muitos terapeutas necessários (vocês ainda estão na terceira Dimensão, portanto, aí, se está
frente, como diz Anael, a uma verdade relativa e não absoluta), chega um momento preciso, ao nível de sua consciência, quando vocês
tocam o Coração do Coração, como se diz, e não o Coração da cabeça, quando as Vibrações se ativam, em Verdade, ao nível do
chacra do Coração e da Coroa Radiante.

Se vocês participam desse gênero de processo, que vai acontecer?
É muito simples: seu Coração vai se apagar, porque vocês recaem na dualidade.

Vocês não podem pretender permanecer na Unidade e se interessar pela dualidade.
Portanto, não é algo de negativo, mas tudo depende do nível de consciência em que vocês estão, vocês, e, quando eu falo do nível de
consciência, não é ao nível da crença, é ao nível de Vibrações.

Compreendam bem que é muito louvável que haja seres, ainda, que orem por outros seres.
Isso, é completamente justificado, mas, a certo nível de Consciência, se vocês mesmos acedem à Coroa Radiante do Coração, eu
duvido muito que a Vibração se amplifique a partir do momento em que vocês fazem isso.

Portanto, não é nem positivo, nem negativo, é uma verdade relativa segundo seu próprio nível de consciência.



Portanto, não é nem positivo, nem negativo, é uma verdade relativa segundo seu próprio nível de consciência.

Questão: quais são as Vibrações interiores que eu vivi durante duas horas, no corpo?

O Fogo que penetra.
Portanto, é muito bom.

Quando o Fogo se acende na escala do corpo inteiro, isso faz parte de Vibrações intensas em todo o corpo, com formigamentos por
toda parte.

E, caro amigo, isso não deveria inquietá-lo, o que deveria inquietá-lo é não vibrar assim todo o tempo.

Isso vai perdurar, não se inquiete, mas vem por pequenos toques, não é?, porque se você tivesse tudo de um golpe, você teria já
partido desta Dimensão, você desapareceria literalmente, mas é exatamente isso que está chegando.

Alguns de vocês começam a perceber Vibrações, seja sobre os chacras ou na escala do corpo, formigamentos, pressões em
diferentes lugares.
É exatamente o que está acontecendo, mas nós vamos progressivamente e vocês vão progressivamente, em relação a isso.

O que os encaixa, hoje, mesmo sem se darem conta, se pudessem fazer uma viagem no passado e se viessem desse passado hoje,
sem ter passado o tempo em que as energias são derramadas sobre o planeta, mas os grelharia, literalmente, abertos ou não abertos,
aliás.

E há pessoas que medem as Vibrações, as Vibrações do planeta são profundamente diferentes do que eram.
Eu faço alusão a algumas dezenas de anos.
As primeiras primícias da chegada do Supramental foram perfeitamente descritas por Sri Aurobindo.
O primeiro contato da primeira energia do Supramental tocou a Terra em agosto de 1984, portanto, é bastante recente.

Mas se vocês transpusessem alguém que estava vivo em 84, diretamente de 84 para hoje, ele não permaneceria vivo um segundo.
É o princípio da rã que aquece.

Questão: há uma relação entre o início dessas energias em 1984 e as supernovas?

Há uma relação múltipla.
Primeiro, o que chegou em 84 são as primeiras efusões do Espírito Santo que era uma das primeiras polaridades.
O Espírito Santo foi retransmitido pelo sol central desse sistema solar, ou seja, o sol central que é Sírius, veiculado desde um sinal
extremamente distante e que acompanhava Maria, em seu retorno a sua Vibração, que não estava ainda presente.

E, em seguida, se juntaram, muito mais recentemente, um duplo componente muito mais potente que está ligado, de um lado, a
impulsos de Luz vindos diretamente do Arcanjo Metatron.
Isso foi representado pela explosão de Beltégeuse (os ombros do gigante, como ela é chamada), ou seja, esta estrela, esse sol, que se
tornou uma supernova.

E essas irradiações de supernovas chegaram já sobre a Terra bem antes desta época de transformação, não sem mais quando, mas,
em outros países, eles viram luzes, como essa, durante várias semanas.

Então, se querem, obviamente, há uma mecânica celeste que corresponde a chegadas Vibratórias muito específicas.

Há também o sistema solar que se desloca em sua totalidade e que vai se colocar, dentro de pouco tempo, sob a influência da
Irradiação Galáctica, da Onda Galáctica vinda de Alcyone, ao nível das Plêiades, hein?

E há, também, regularmente, outros impulsos ligados às supernovas ou a emissões de Radiações gama que chegam sobre o planeta e
que têm por objetivo prioritário transformar a consciência do ser humano.

Portanto, há múltiplas fontes de Irradiação de Luz Vibral.

Vocês sabem que o que foi chamado de Ultravioleta (ou partículas adamantinas) é a influência, se querem, do Arcanjo Miguel que teve
êxito, o primeiro, a penetrar o sol.
É, aliás, a missão principal de Miguel, que foi perfeitamente descrita por Steiner, que é uma missão Crística.
É por isso que vocês ouvem frequentemente falar de Cristo Miguel e da nova Tri-Unidade onde Miguel está muito presente.

Questão: quando você diz que Miguel é o primeiro a ter podido penetrar o sol...

Como entidade exterior a esse sistema solar, sem estar preso pela matriz.

Questão: qual é o papel de Miguel com relação a nossos corpos de Existência, reagrupados no sol?

Liberá-los: é o que ele faz, até agora, através da desconstrução.

Lembrem-se também o que foi dito: o conjunto de seu DNA e de sua consciência compreende uma parte não negligenciável, se não é
a mais importante, que corresponde à codificação Vibratória dos DNA Arcangélico e Mariano e também de suas linhagens.

Portanto, Miguel pôde penetrar o sol e criar, no final do ano, eu creio, e após a intervenção do Arcanjo Jofiel, um arco elétrico de
comunicação essencial entre a Terra e o Sol.

É isso que permitiu a instauração dos Casamentos Celestes e, portanto, a chegada da Frota Mariana ao redor de seu sol.

As frotas de Dimensões elevadas não podem passar pelo que se chama de portais intra Terrestres que, eles, são limitados aos seres
de 3ª e 5ª Dimensão.

Os seres vindos de dimensões as mais elevadas são obrigados a penetrar pela porta do sol, que havia sido fechada pelos maus
rapazes, não é?



Questão: portanto, foi Miguel que reabriu esta porta?

Sim, é a estrita Verdade.
E quem preparou, portanto, o retorno de Ki-Ris-Ti. 

Ki-Ris-Ti, o Mestre da Luz, ou Cristo, é o logos solar, ou seja, ele compreende o conjunto dos veículos de Existência.
Vocês são portanto, todos procedentes, ao nível desse material de carbono que habitam, de um impulso genético, ligado a Maria, que
criou este universo e, também, do impulso Crístico que se manteve, apesar da falsificação.

Cristo programou esta missão desde muito tempo.
O sol está diretamente religado a esta porta multidimensional que vocês são, vocês, também, certamente.
Foi preciso estabelecer uma ligação e uma reconexão com o sol.

Eu já lhes contei que, quando era jovem, eu vivi meu reencontro com o Fogo através de uma meditação frente ao sol.
É esse Fogo que me despertou, literalmente.
Eu fui capaz de estabelecer, mesmo se não podia ali ir naquele momento, uma comunicação com o que eu sabia à época, ser o corpo
de Existência, que desencadeou o despertar.

Portanto, se querem, o sol tem um papel essencial em sua história, porque ele é, ao mesmo tempo, vocês mesmos, nos mundos
Unificados, mas ele é a sede também de certo número de reações eletromagnéticas que resultam do fechamento gravitacional, o que
explica a sensação de calor quando vocês estão num corpo de carbono que absolutamente não existe mais quando vocês estão no
corpo de Luz ou no corpo de cristal ou em outro corpo.

Questão: a Presença de Maria no Interior do Coração pode nutrir o corpo? E a longo termo?

Perfeitamente.
Isso pode ser possível, dadas as circunstâncias energéticas que há, atualmente, se vocês são capazes, realmente, de engolir esta
energia.

Não há qualquer ração para que lhes falte o que quer que seja.
Há seres que passam meses sem comer, sem fazer jejum, simplesmente porque as Vibrações os nutrem.
Nós lhes falamos também do néctar dos deuses, não é?

Questão: de certa maneira, penso que isso é muito prazeroso.

E nós também.
Toda a dificuldade, se você compreende bem, é que a Revelação desse corpo de Existência é, acima de tudo, bastante recente.

Houve, como lhes explicou Um Amigo esta tarde, o que era chamado de corpo espiritual ou o corpo Divino.
Vocês tiveram tanto descrições do corpo etéreo, do corpo astral, tanto vocês observaram que não tiveram qualquer descrição possível
do corpo espiritual ou do corpo Divino.

Os tibetanos falavam de gotas vermelhas e de gotas brancas.
Isso mostrava sua incapacidade real e, mesmo em minha vida, para penetrar nesse corpo de Existência.
Não havia qualquer definição.
Havia palavras poéticas.
Havia corpo imortal, corpo sem costura, corpo de Glória.

Alguns até mesmo representaram, dentro de uma iconografia, tanto judeu-cristã como New Age, um corpo com a Luz ao redor.
É uma visão do Espírito, porque ninguém podia saber o que era.
Então, hoje, dêem-se conta do desafio.

Nós estamos, através das Vibrações, fazendo-os viver, fazendo-os ir pelas injunções, porque nós lhes dizemos, porque vocês vivem
vocês mesmos, para algo que lhes é totalmente desconhecido.

A melhor prova de que vocês têm acesso a esta Existência é a capacidade para se estabelecerem na Vibração do Coração e na
Alegria, porque, a partir daquele momento, nós sabemos pertinentemente que, no momento vindo, vocês se juntarão ao corpo de
Existência.

Mas, vocês sabem, sobre a Terra, infelizmente (de nosso ponto de vista, mas não do ponto de vista desses seres, não, não é infeliz, é
sua escolha), no momento a que chamei de planeta grelha, no momento em que todos os corpos da Existência vão voltar para a
consciência limitada, há os que vão poder, na Vibração (por intermédio de uma Merkabah ou por intermédio, para aqueles que devem
guardar esse corpo biológico, dos Anjos do Senhor e das Embarcações de Luz das Forças Vegalianas), de algum modo, fusionar (se
é que se possa ser chamada uma fusão, é, antes, uma dissolução) e a Consciência se investir totalmente nesse novo corpo.

Mas haverá também seres espirituais que terão acendido a Coroa da cabeça, que verão o corpo de Existência, mas que não terão o
impulso Vibratório suficiente para ali mergulhar.

Mas lembrem-se que a 3D dissociada não deve mais existir, quer dizer que o corpo de Existência e o corpo de carbono serão
transportados em lugares de 3D Unificada (muitos, sobre Vega da Lyra, aliás, que têm uma grande experiência das estruturas de
carbono.

Naquele momento, haverá uma espécie de aprendizado ou de reaprendizado da capacidade para Vibrar até a Existência.

A grande diferença é que não haverá mais sofrimento, porque o corpo de Existência não estará mais cortado da Consciência, na
experiência de carbono.

Da mesma maneira, quando Um Amigo lhes diz que, por exemplo, um Arcanjo está em sua forma de 5ª Dimensão antropomórfica e,
quando ele passa os limiares que o fazem ir em sua Dimensão original, será que, no entanto, a forma de 5ª Dimensão desaparece?
Não.
É o princípio do holograma.



É o princípio do holograma.

A Consciência de Miguel pode estar em milhares de lugares ao mesmo tempo, tanto na 5ª Dimensão como nas outras Dimensões.

Não há mais separação, não há mais cortes, portanto, mas haverá um trabalho a fazer para poder reencontrar a verdadeira liberdade,
ou seja, poder aceder aos estados multidimensionais.

Então, há outros, em contrapartida, que não terão aberto nada, absolutamente.
A estes, será obrigatório também colocá-los frente a seus corpos de Existência, mas o trabalho será muito mais longo.
O reaprendizado será mais longo, mas, ainda uma vez, não se fará mais nas noções tais como as conheceram, tais como nós as
conhecemos nesse mundo.

Questão: após esta fusão com o corpo de Existência, qual será a próxima etapa?

A que você quiser.
Não há mais qualquer limitação, de forma e de dimensões.
Vocês poderão ir em seus sistemas solares de origem.
Vocês poderão ir visitar seus diferentes pilares.
Tudo lhes será acessível.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Caros amigos, eu lhes desejo uma muito boa noite e muito boas Vibrações, muito bons sonhos e lhes digo até muito breve.
Nós velamos sobre vocês.
Até breve.

______________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



- Ensinamentos do Mestre Philippe -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ A Porta Estreita ~

Saudações a vocês, Irmãos e Irmãs.

Eu sou o Melquizedeque da Terra (Elemento Terra) que foi, outrora, Mestre PHILIPPE.

Eu intervenho muito raramente.

A pedido de OMRAAM MIKHAËL, eu venho, hoje, falar-lhes, falar sobre a Porta Estreita.

Eu não vou falar a mesma linguagem, mesmo se a finalidade for a mesma que a de UM AMIGO.

Eu venho, quanto a mim, falar de alguns elementos que vocês precisam adotar, na sua vida, no nível psicológico, no
nível do seu comportamento, das suas ações, se desejarem se aproximar dessa Porta Estreita e passar sem muita

dificuldade.

Essa Porta Estreita, obviamente, ela que foi denominada, por CRISTO, durante a sua vida, o ‘buraco da agulha’.

É sobre esse local que CRISTO disse: “ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não se tornar como uma
criança”.

É isso que é chamado de passagem do 8º. ao 9º. Corpo, através do nascimento do Embrião Crístico, a passagem do
ego ao Coração, que irá acontecer muito melhor se vocês adotarem alguns preceitos dos quais eu venho lhes falar.

***

Primeiramente, o Coração é simples, tão simples, tão evidente, que o ego faz absolutamente tudo para afastá-los
dessa simplicidade e dessa evidência, através mesmo de algumas buscas que vocês podem fazer, que são supostas

de aproximá-los do Coração, mas que os afastam.

Ir para o Coração e preparar a passagem do Coração, necessita de uma revolução Interior.

Isso necessita de vários ajustes, de reversão, e de mudanças de funcionamento, porque tudo confronta o ego com o
Coração.

Poderia ser compilada uma lista dos opostos, sem fim, mas, em meio a essas oposições, são os pares de opostos

PHILIPPE DE LYON - 04 de agosto de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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mais propícios a fazê-los compreender:

O ego é então complicado. O Amor é simples.

O ego constrói e especula. O Coração é espontâneo e não reflete.

O ego sempre irá situar na ação e na reação, da emoção. O Coração se situa na Ação de Graça.

O ego é alternância e oscilação e sucessão de Alegria, de dor, de prazer, de sofrimento. É caracterizado por uma
instabilidade permanente. O Coração é Alegria. É caracterizado por uma estabilidade quase permanente.

O ego toma. O Coração doa.

O ego guarda tudo para si. O Coração não guarda nada para ele próprio.

O ego é também, infelizmente, o que cada um constrói na sua vida estudantil, de relações afetivas, de ligações. Um
conjunto de crenças que permite construir, como se diz, a personalidade e de se ter sucesso na empreitada, mais ou

menos bem, nesse mundo. Há, em meio ao ego, uma linha de conduta se referindo ao passado e definindo o
presente em relação a uma projeção no futuro. O Coração é simples. Não conhece nem passado, nem futuro, não

tem que fazer construções, não tem que elaborar crenças ou projeções.

O ego é peso, mesmo quando ele está alegre. O Coração é leve, sejam quais forem as circunstâncias. Ele é Alegria
verdadeira.

O ego interpreta e projeta. O Coração nada interpreta, nem projeta. Ele é.

O ego procura evitar, muito sub-repticiamente, mesmo se ele reivindicar, o Coração. O Coração, quanto a ele, nada
tem a ver com o ego, já que o transcende, o supera em Vibração e o dirige.

O ego tem necessidade permanente de ser tranquilizado. O Coração é segurança e certeza.

O ego está sempre em eterno questionamento: “isso é bom? Não é bom?”. O Coração não tem o que questionar. Ele
não se coloca a questão de saber se está bom, já que estando centrado nele mesmo, ele está bem. Ele transcendeu

o bem e o mal.

O ego tem sede de conhecimento ou de humildade, neste momento ele atua com falsa humildade, com
mascaramento. O Coração não se coloca a questão do reconhecimento ou da humildade, já que ele é isso.

O ego é resistência. O Coração é abandono.

O ego é submisso à ação e reação. O Coração é livre em meio à Ação de Graça.

O ego separa. O Coração inclui.

O ego se apropria. O Coração restitui.

O ego sofre. O Coração não pode sofrer.

O ego discerne e julga permanentemente. O Coração não discerne. Ele é. E sobretudo ele não julga.

*

Se vocês tomarem essa lista, relativamente curta, vocês têm uma boa visão do que precisam aceitar ver, em meio ao
ego, não para combater porque, naquele momento também, vocês permaneceriam no ego.

Não é um combate, mas bem o que eu chamei, em minha vida, de fé total, que facilita a passagem no Coração.

Em meio ao ego, vocês estão sozinhos.

Mesmo casados, mesmo com seus filhos, vocês mantém relacionamentos.

Vocês mantém seduções.

Em meio ao Coração, vocês não estão sós por que CRISTO ali está.

Não há mais sedução, não há mais solidão.

*

O ego é ruído. O Coração é silêncio.

O ego é movimento perpétuo. O Coração é repouso.

O ego serve-se, antes de tudo, das emoções e do mental. O Coração serve-se do Coração. Ele não conhece a
emoção e o mental lhe é submisso.

*

A passagem de um ao outro não se coloca como um posicionamento ou como um aspecto discriminante, de maneira
que, quando vocês estão no Coração, vocês sabem disso.

Vocês não buscam concordância na visão do outro, vocês não buscam qualquer reconhecimento, vocês estão
na humildade, na simplicidade.

E vocês são vocês mesmos.

*

O ego jamais é direto. Ele não olha no rosto. O Coração olha sempre no rosto.

O ego busca uma justificação à sua própria existência. O Coração não tem que fazer justificativas.



Quando vocês estão no ego, se é rico de conhecimentos, de saber, de certezas (que mudam a cada dia). Quando se
está no Coração, se é pobre, mas se é pleno. Pleno de Alegria, não de certeza, mas de evidência. Isso não é de

forma alguma a mesma coisa.

No ego, vocês estão na construção de crenças: o Amor vai durar para sempre, jura-se fidelidade eterna, amar-se-á
sempre. E todo o mundo sabe que isso jamais dura eternamente. No Coração, não há promessa. Não há crença. Há

evidência do que é, em total liberdade.

O ego tem medo. O Coração não tem medo.

O ego separa para melhor reinar, em si mesmo, como no exterior, nas relações. O Coração não participa de nenhum
jogo. Ele é.

*

Se vocês adotarem, até mesmo, esses poucos preceitos e os buscarem, sem impor, naquele momento, vocês vão
começar a encontrar o que eu denomino, e que todos nós denominamos, entre nós, o Coração na cabeça. Restará

sempre, naquele momento, viver o Coração no Coração, o que é possível, que é o que, eu, eu denomino: o sacrifício
do pequeno si, para o grande Si, para CRISTO, que outros denominam: o abandono à Luz, a dissolução.

*

A ação, em meio ao Coração, não se faz para si, mas para Ele. E por Ele. A ação em meio ao ego se faz para si e
por si.

E ego exclui. O coração inclui.

O ego fecha e aprisiona. O Coração abre e liberta.

*

Passar de um ao outro não se faz esperando que um salvador externo ali os conduza, mas se faz unicamente
seguindo aquele que mostrou o Caminho. Não segui-lo exteriormente, mas Interiormente. Isso não é em absoluto o
mesmo caminho. Em um caso, vocês saem do seu caminho. No segundo caso, vocês estão no seu próprio caminho.

*

No ego, há sempre insatisfação. No Coração, há sempre satisfação, pois nada é buscado.

O ego busca. O Coração encontra.

*

Alguns comportamentos podem ajudá-los a se dirigirem para isso.

O primeiro comportamento é estar bem lúcido sobre a motivação das suas ações e dos seus atos.

O segundo comportamento é estar lúcido sobre os seus próprios medos.

Não para combater, não para erradicar, pois eles serão sempre mais fortes do que vocês e do que a sua vontade,
mas, tendo sido identificados e aceitos (sem, no entanto, lhes dar peso rejeitando-os), vocês vão então poder esperar
transcendê-los, sem a vontade, mudando a sua intenção, a sua atenção, colocando a sua Consciência no Coração,

fazendo esforço para sentir o Coração.

Eu não vou insistir sobre um número de meios técnicos Vibratórios que lhes foram comunicados, esse não é o meu
propósito.

Mudar os seus comportamentos, mudar a maneira de agir, já permite se aproximar dessa Porta Estreita.

Há um obstáculo a evitar, certamente, ao se aproximarem dessa Porta, uma coisa da qual pode se apreender o ego
muito facilmente, é de fazê-los fazer o bem visando uma recompensa.

Eles estão então no bem, não para Ser, mas para receber, o que é também do ego.

O maior empecilho está nesse nível, em meio a abordagens espirituais.

E depois, vocês sabem agora que, quando vocês estão no Coração, bem o Coração Vibra.

Vocês sentem que algo vive, não mais no ventre, mas no peito.

A época que vocês vivem os ajuda.

Na minha época, nós passávamos do ego ao Coração sem afluxo da Luz do alto.

Nós precisávamos encontrar, realmente, CRISTO, para conduzirmos nós mesmo para cima.

Hoje, efetivamente, é muito mais fácil, mas as armadilhas não são as mesmas.

Há o que eu denominaria (vocês acreditam muito) a armadilha da autossuficiência: vivendo a Vibração, vivendo as
percepções (certamente, bem reais), a alma nega se remeter à FONTE e vai então desviar as percepções em seu

próprio favor, no nível do ego.

Várias Ilusões, também, nascem naquele momento.

É a armadilha da sua época.

Aqueles que se denominam os Cristos encarnados, os salvadores, os gurus, as dezenas de pequenos deuses, que
podem, efetivamente, fazer milagres, mas pelo ego, espiritualizado,mas pelo ego mesmo assim.

Vocês vão reconhecer facilmente que, na sua época, vocês os têm em profusão.



Antes, seguramente, isso não podia existir, pois os "poderes espirituais" apenas podiam se manifestar se houvesse
acesso ao Coração.

Enquanto que hoje, então, esses poderes podem se manifestar sem estar no Coração.

Essa é a armadilha.

O que eu denominaria a espiritualização do ego.

Vocês se tornam então o que eu chamo, na minha língua, de ‘um pequeno deus’, à imagem do falsificador.

***

A primeira coisa, no entanto, a fazer, sejam quais forem as suas percepções Vibratórias, é se tornar ou tornar-se
novamente muito humilde, como uma criança.

Uma criança, em princípio, pelo menos na minha época, não julga.

Ela vive o agora, ela está absorvida no que ela faz, ela joga com quem lhe lança as pedras.

Bem, no nível do Coração, é um pouco a mesma coisa.

Vocês devem ser absorvidos pelo Coração.

É às vezes, hoje, muito mais fácil, mas as armadilhas são talvez em número muito maior.

Lembrem-se de que o Coração jamais é uma crença, mas de que ele é uma experiência e uma certeza.

CRISTO disse: “busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será dado como acréscimo”.

“Busquem o Reino dos Céus”, isso não é buscar o conhecimento, seja ele qual for.

É encontrar a linha de menor resistência, a linha de facilidade e de simplicidade, isto é, o Coração.

Ao passo que um ato que vocês praticam, proveniente de uma reflexão, de uma cogitação, de um discernimento, até
mesmo, ele não é oriundo do Coração, mas do ego ou do ego espiritual.

Quando vocês implementam o Coração, ou tentam implementá-lo, rapidamente, hoje, manifesta-se a ‘lei de sincronia
e de atração’, fazendo com que o caminho se torne mais leve.

Quanto mais vocês se ajustarem a essa atração do Coração, mais irá se manifestar as suas coisas que estão de
acordo com o Coração.

Como sabem, o bem atrai o mal e o mal chama o bem.

O Coração não é nem o mal, nem o bem, já que ele é Unitário.

Ele engloba os dois, ele os supera, transcende.

E então, quando vocês estão no Coração, não pode ali haver qualquer manifestação de mal.

Sim, isso é para lembrarem quando vocês saírem, até que vocês ali se estabeleçam de maneira duradoura.

O mal está apenas no ego.

O bem também.

E igualmente para o ego espiritual.

O comportamento do Coração é um comportamento altruísta, onde não se busca vantagem porque estar no Coração
é já uma vantagem, por si só, que não tem necessidade de sustentar mais nada.

Prestem atenção também às suas palavras, pois algumas palavras podem afastá-los do Coração, muito facilmente.

Qualquer julgamento, qualquer ação de avaliar, qualquer ação para o bem, pela palavra, afastam-nos do Coração.

Alguns dizem que se deve girar sete vezes a língua na boca antes de falar.

Façam a mesma coisa com os seus pensamentos.

***

O pensamento do Coração jamais é dúvida.

O pensamento do Coração é simples.

Ele não busca qualquer proveito.

Ele não tira partido de nada.

Ele apenas se serve do benefício de estar si mesmo no Coração.

Estar no Coração os preenche, porque vocês não estão mais sozinhos.



Estar no ego não pode preenchê-los de modo algum.

Vocês podem ter satisfações.

Elas serão sempre temporárias, jamais permanentes.

Elas podem dar-lhes às vezes a Ilusão de durar, principalmente se vocês tiverem medo de mudança.

No Coração, não há esse sentimento.

Existem virtudes essenciais que lhes permitem também se aproximarem do Coração.

Elas são perfeitamente ilustradas pelas Estrelas de Maria: é, de preferência, estar aqui e agora.

É estar lúcido, completamente, sobre o momento que vocês vivem, seja o que for que fizerem.

É estar na clareza e na lucidez em relação a si mesmo e em relação ao mundo, sem julgamento.

É ser preciso em seus atos, em seus gestos, em suas palavras, em seus pensamentos.

Não pode haver imprecisão no Coração.

É mostrar profundez no sentido de generosidade de espírito como de comportamento.

É imitar, até se tornar Ele, o Mestre da Luz, CRISTO.

Não segui-lo exteriormente, como um salvador, mas se tornar ele.

É também compreender a inutilidade do bem e do mal, tal como isso lhes foi apresentado, já que vocês foram
isolados no bem e no mal.

É estar lúcido também sobre o que vocês são, no início e no final, sem se projetarem.

Estar simplesmente no momento que vocês têm que viver, desvencilhados, até mesmo, da sua própria história,
enquanto houver.

Outra coisa importante no nível do Coração, se vocês quiserem se aproximar é jamais fazer suposição.

Porque as suposições vêm da cabeça, não do Coração.

Tudo isso reagrupa as Estrelas de Maria, as funções espirituais a advir.

Se vocês adotarem esses comportamentos, esses preceitos, naquele momento a Porta Estreita poderá ser passada.

Cabe, para isso, tornar-se fluido.

E essa fluidez, ela se constrói através da observação real dos seus modos de ação e do comportamento, sem
julgar tampouco, sem complacência tampouco.

Novamente, hoje, o caminho é facilitado pelo fato de que a Luz Vibral está chegando a vocês.

Ela vem, de certa maneira, bater à sua porta.

A principal armadilha sendo, eu lhes disse, o ego espiritual.

O ego espiritual que vai lhes dizer: “eu tenho poderes, eu sou Cristo, eu sou deus”, querendo então que vocês
desempenhem um papel, ainda um papel, ainda uma máscara.

***

No Coração, não há identificação com qualquer pessoa ou com qualquer personagem.

Há apenas a Vibração do Ser.

Há apenas a ressonância com o além, Unificado.

***

A melhor maneira de se aproximarem da Porta é, antes de tudo, ser simples e se fazer simples para que as coisas,
ao seu redor, se tornem simples, para que se ative a Fluidez, a Unidade, ao seu redor, necessárias ao seu

estabelecimento em meio ao Coração.

Passar do ego ao Coração é aceitar morrer, de algum modo, sabendo muito bem que o que morre é apenas o ego,
não você.

Mas essa palavra emociona muito o ego porque, no Coração, a morte é estritamente nada, já que vocês se tornaram
imortais, com toda a Consciência.

Apenas o ego tem medo de morrer, e ele deve morrer.

Isso não quer dizer que ele deve desaparecer, já que vocês estão neste mundo, por enquanto.

Aí estão alguns pequenos conselhos que irão facilitar certamente o seu trabalho de Vibração, que irão lhes permitir
aproximar-se da Verdade e, principalmente, da Alegria, pois,no Coração, há realmente essa Alegria.



Independentemente dos sofrimentos que possam existir (e eu os vivenciei durante a minha vida, como todo ser
humano), o sofrimento não empalidece pela Alegria, ele é transcendido pela Alegria.

As vicissitudes da vida comum, os lutos, as perdas, os contratempos podem ainda existir.

Mas cada vez menos, até que vocês estejam totalmente estabelecidos no Coração, porém eles não são mais
vivenciados como drama, e sim como uma oportunidade de crescer, repetidamente.

Finalmente, com frequência, o que o ser humano denomina ‘provação’, revela-se um trampolim para o acesso ao
Coração, quando houver.

Em última análise, é o ego que fala de provação.

Jamais o Coração.

Eu digo que vocês estão em um espaço, aqui, privilegiado, banhando-se de Energias e de Consciências especiais.

O ego não gosta disso.

Então, ele pode reagir, no início, bombardeando-os, fisicamente, mentalmente ou emocionalmente.

Mas, nesse ambiente, não se preocupem, ele se rende geralmente bem depressa.

Viver nos mundos Unitários, do Coração, é muita exigência para o ego.

É mais simples, mas o ego vai dizer que é muita exigência.

Cabe a vocês saberem no que vocês querem acreditar e experimentar.

Essa é uma primeira abordagem sobre alguns conceitos que eu queria lhes dar.

Certamente que lhes são conhecidos, e eu o espero, mas lembrando deles pode ser útil.

Aí está, meus Irmãos e minhas irmãs, o objetivo da minha intervenção.

Se, em vocês, houver questionamentos em relação a tudo isso, nós iremos tentar responder.

***

Pergunta: quando se atua por intermédio do ego e se toma consciência disso, o que fazer?

Acima de tudo, nenhum remorso.

Nada mais do que estar consciente e prosseguir.

CRISTO disse, com razão, que aquele que jamais tivesse pecado, lhe atirasse a primeira pedra.

Todas as ações que nós realizamos, antes de descobrir o Coração e de vivê-lo, são ações do ego.

Sem exceção.

Portanto, nem remorso, nem culpa.

Simplesmente, lucidez.

E é tudo.

***

Pergunta: como se posicionar na camisa de força que pode ser a polidez e as boas maneiras?

Querida Irmã, a polidez, as boas maneiras, também fazem parte do Coração.

Se for vivenciado como uma camisa de força, como um condicionamento, então, efetivamente, situa-se no nível do
ego.

No Coração, existem também valores, mas eles não são couraça, nem condicionamento.

Eles são o próprio resultado do Coração.

O respeito, a polidez, são também valores que o Coração insufla em meio mesmo a este mundo.

Enquanto a polidez for vivenciada como um aspecto social constrangedor, significa simplesmente que isso é
vivenciado em meio ao ego, e não no Coração, pois, no nível do Coração, a questão não se coloca.

O Coração é paciente, o Coração se torna paciência, ele não se ressente, ele não se irrita.

Ele é.

***



Pergunta: você poderia nos transmitir, pela sua Vibração, no nosso Coração, a mensagem que você veio nos
dar?

Essa não é a minha função, propriamente falando, hoje.

Tentem perceber que como Melquizedeque da Terra, a ação Vibratória do que eu vim lhes dizer, se ela se
expressasse por Vibração, agitaria, de forma violenta, as suas estruturas, assim como eu posso fazer durante

algumas intervenções de cura nas estruturas físicas.

É por isso que, há vários meses, a Vibração das palavras foi acompanhada pelos Mestres do Ar ou pelos Arcanjos.

Entendam bem que isso não é uma noção de potência, mas de ressonância.

As suas estruturas não estão, talvez, ainda completamente adaptadas para viver a Vibração da matéria da Terra, da
sua Terra.

***

Pergunta: adotar esses comportamentos, aliado à Vibração, vai facilitar o acesso ao Estado de Ser?

Vai facilitar o seu procedimento do abandono à Luz, sim, incontestavelmente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu vou então me retirar.

Permitam-me, no entanto, saudá-los e saudar, em vocês, CRISTO.

Possivelmente até breve.

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

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:

http://autresdimensions.info/articled479.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-4_aout_2010-artic...

04 de agosto de 2010

(Publicado em 11 de agosto de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Un Ami - 4 août 2010 from Les Transformations on Vimeo.

~ Corpo de Estado de Ser ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam Amor e bênçãos.

Irmãos e Irmãs nesta assembleia, eu venho falar de uma série de elementos relativos ao que nós chamamos, e
preferimos chamar, de Estado de Ser, ao invés de corpo Divino.

Eu devo retornar sobre alguns elementos relativos a dados históricos espirituais, mais precisamente sobre esta noção
de corpo e porque, hoje, preferimos chamar esta estrutura, que lhes é desconhecida, de “corpo de Estado de Ser”.

Para alguns de vocês, vocês conhecem o que se denomina estrutura sutil do ser humano nesta matriz, composta de
7 corpos, ajustados uns aos outros, terminando-se por dois pontos extremamente pequenos, situados em sua

estrutura física, atrás do Coração e chamados de corpo Espiritual e corpo Divino.

Para cada um desses corpos, existe um centro de Energia denominado chacra.

Cada corpo é ajustado no Interior do corpo físico, até se tornar cada vez menor, tanto que vocês chamam de
“bonecas que se encaixam”.

NOTA: tradução ao pé da letra de “poupées gigognes”, sendo “poupées” bonecas e “gigognes” objetos que se ajustam uns
dentro dos outros.

UM AMIGO – 4 de agosto de 2010

http://vimeo.com/72943124
https://vimeo.com/
http://4.bp.blogspot.com/-xcy-71LS3Gg/UheLQYUTW-I/AAAAAAAAC98/1gUOFvj_ogI/s1600/000+UmAmigo+-+04.08.2010b%2527.jpg
http://vimeo.com/lestransformations
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Dentro dos diferentes ensinamentos, praticados tanto no Oriente como no Ocidente, a anatomia sutil do ser
humano, na matriz, recorre a certo número de funções correspondentes às funções desenvolvidas pela própria Terra,

quanto à sua estrutura sutil, ela também.

O que nos interessa, hoje, é falar-lhes essencialmente do corpo de Estado de Ser.

Nas descrições que foram feitas (seja nos textos deixados pelos Imortais, na Índia, ou ainda em alguns esotéricos
ocidentais que dominaram perfeitamente o conhecimento e a visão desta estrutura sutil da matriz), sempre lhes foi

ensinado que os corpos Espirituais e os corpos Divinos não eram revelados, nem desvendados, e estavam fechados,
dentro de sua estrutura física, justamente atrás do Coração, correspondendo aos pontos chamados de chacra de
enraizamento/alma e chacra enraizamento/Espírito: pontos que lhes permitem ativar o triângulo correspondente à

Coroa Radiante do Coração, no seu chacra do Coração.

Esses dois pontos estão em relação com as zonas de Vibrações existentes, portanto, dentro do peito.

***

O chacra do Coração é, tradicionalmente, a sede do que é chamado de mental, subdividido, ele mesmo, em duas
categorias: mental inferior e mental superior.

Mental inferior, em relação com a razão, com a lógica, com o aspecto discursivo da inteligência, e o mental superior,
ou Supramental, correspondente, ele, à inteligência, no sentido mais nobre, e em relação com o próprio significado da
palavra Inteligência: a capacidade para religar, sem passar pela análise discursiva ou lógica integrativa ou sintética.

Daí a assimilar a alma espiritual ao mental inferior e assimilar o corpo Divino (ou alma Divina ou corpo Divino) ao
Supramental, há um passo que alguns cruzaram.

Eu tenho que lhes dizer que, qualquer que seja o que pôde ser escrito, nas diferentes tradições, relativamente ao
acesso à Luz (nos mundos anteriores e nas encarnações anteriores de qualquer alma humana), anterior a 1940, era

estritamente impossível aceder à Luz.

Somente alguns seres extremamente raros, vindos de espaços não matriciais, puderam gerar e criar um corpo de
todas as peças, em algumas tradições.

Um número extremamente restrito de seres foi capaz de juntar-se ao Estado de Ser levando esta estrutura física.

Entretanto, alguns seres, nas diferentes civilizações, foram capazes de alcançar uma Vibração bem além da matriz,
sem poder revelar e manifestar o corpo de Estado de Ser, permitindo então certo número de prodígios, aos olhos do

comum dos mortais, em relação com os poderes espirituais inusitados denominados, por exemplo, bilocação ou
ainda, a incorruptibilidade da carne.

O conjunto desses processos é um processo de contato com o corpo Divino, mas não de penetração da alma nesse
corpo Divino.

O conjunto de experiências que têm sido vividas, de modo cada vez mais importante, por vários seres humanos, que
foram estudadas pelos seus cientistas e chamadas de ‘Experiências de Morte Iminente’, não conduz à Luz Vibral, mas

à Luz astral.

Esses seres, entretanto, traziam uma transformação importante, em relação com o Amor e uma vivência diferente do
que é a Vida, uma vez realizada a experiência até este reencontro com a Luz.

Esta Luz, descrita como um banho de Amor, descrita como uma Luz que não queima, aquecendo e expandindo, não é
a Luz Vibral, mas seu reflexo no mundo astral.

O corpo Divino, assim como foi percebido e descrito, tanto por Cristo como, por exemplo, por um neófito da sua
tradição, chamado Steiner, corresponde à totalidade da Verdade.

O corpo de Estado de Ser é aquele que vocês observam quando olham o sol.

Vocês têm, portanto, um corpo solar.

Esse corpo solar é chamado, também, de corpo Crístico.

Ele é o corpo de imortalidade, o corpo de Eternidade, que, hoje, lhes é desvendado e ao qual lhes é possível, para
alguns de vocês, aceder.

O acesso a esse corpo de Estado de Ser se faz pelo que é chamado de saída fora do corpo, não pelo que foi
chamado de viagem astral.

A viagem astral e a experiência fora do corpo se fazem dentro mesmo da matriz e não lhes permite escapar da matriz.

Entretanto, é uma boa imagem do que é a Verdade, mas não é a Verdade.
A Verdade situa-se, portanto, no sol, além do envelope matricial do sol, além desta Dimensão falsificada.

O acesso ao Estado de Ser, antes mesmo de falar da estrutura do Estado de Ser, se faz por uma porta precisa que é
a ‘porta do Coração’.

Ela corresponde à ativação do chacra do Coração e, além mesmo da ativação do chacra do Coração, ao movimento



Ela corresponde à ativação do chacra do Coração e, além mesmo da ativação do chacra do Coração, ao movimento
de uma série de Vibrações, correspondente a certo número de pontos de consciência que lhes foram descritos, há

quase dois anos, pelo Mestre RAM.

No que se refere ao Estado de Ser, o fato de alcançar esta Dimensão Vibratória específica, sem mesmo ali penetrar,
de maneira lúcida (além do veículo astral, certamente), vai se expressar por uma série de modificações dentro mesmo

da estrutura física e das estruturas sutis matriciais.

O acesso a esta Vibração do Estado de Ser se faz por um ponto de contato denominado Vajra ou ‘Fonte de Cristal’,
situado acima da cabeça, a aproximadamente 60 ou 80 cm da cabeça.

É nesse nível, nesse ponto preciso da Consciência, que se encontra o que alguns, algumas pessoas, hoje, chamam
de Merkabah.

Esse 13º corpo, assim podemos chamá-lo, corresponde à interpenetração da sua estrutura ilusória na matriz (corpo
físico e estruturas sutis matriciais compreendidas) com o veículo de Estado de Ser.

Trata-se, portanto, de um ‘ponto de junção’ ou de um ‘ponto de contato’, que é estabelecido e tornado eficiente, a
partir do momento em que o Cordão Celeste ou Antakarana é construído e lhes permite colocar em Vibração essas
duas estruturas, perceptível pelo que é chamado de Nada ou Canto da alma, percebido no ouvido esquerdo, depois

no ouvido direito, depois nos dois ouvidos.

***

O acesso ao Estado de Ser vai se desvendar a vocês através de uma série de revelações inéditas: primeiro, a
percepção das suas quatro linhagens espirituais, correspondendo, para alguns, às suas linhagens estelares e, para

alguns, à sua própria origem estelar.

Há, nesta estrutura do Estado de Ser, uma constituição específica que escapa totalmente à constituição matricial tal
como a conhecem.

De fato, as partículas e as Vibrações que constituem esta estrutura de Estado de Ser estritamente nada têm a ver
com a forma fixa, na qual vocês se encontram, hoje, neste corpo, como nas estruturas sutis matriciais.

Existe, no nível do Estado de Ser, uma série de modos de funcionamento, totalmente diferente do que lhes ensina a
física do corpo físico, ou a física sutil, na matriz.

Esse corpo de Estado de Ser é uma estrutura móvel e uma estrutura mutável.

Essa é a grande diferença com relação à sua estrutura física e à consciência comum que habita nesta estrutura
física.

Quando eu falo de estrutura mutável, isso quer dizer que a estrutura do Estado de Ser não é fixa dentro de uma
forma, mas casa-se, em função dos mecanismos Vibratórios desta estrutura, e em função dos mecanismos Vibratórios
do Espírito, com formas que podem ser profunda e eminentemente variáveis, segundo, justamente, este pensamento,

este Espírito, mas também segundo a sua Dimensão de origem, qualquer que seja a sua Dimensão estelar de
origem.

Há, na estrutura do Estado de Ser, prisioneira no sol, um elemento importante que todos e cada um podem constatar,
que é o Fogo, o Fogo solar, o Fogo do sol.

Esse Fogo, que pode queimar a pele, quando vocês estão fora, e que pode queimar esta estrutura de personalidade,
não tem qualquer ação desse tipo no nível do Estado de Ser, porque o Estado de Ser, em sua estrutura primordial,

corresponde ao que vocês chamariam, em sua Dimensão falsificada, de Fogo.
O corpo de Estado de Ser é portanto uma estrutura ígnea, uma estrutura de Fogo mutável, móvel como o Fogo, mas

que jamais se apaga.

Sendo partícula ígnea, constituída de uma série de partículas que não existem na sua Dimensão, é portanto mutável,
como o fogo que vocês observam dentro de uma lareira que vocês acendem com madeira.

Esta forma, entretanto, é Inteligente, não responde às forças gravitacionais, mas às forças em relação com o Fogo
primordial da Fonte.

Ela é portanto mutável.

A forma pode ser limitada ou ilimitada.

Eis aí já uma primeira dificuldade para o seu cérebro: o corpo de Estado de Ser possui uma forma precisa, mas
mutável dentro de uma Dimensão.

Em outra Dimensão, dado que não há separação entre as Dimensões, o corpo de Estado de Ser pode tomar formas
extremamente variáveis, em intensidade, em estrutura, em forma.

O que quer dizer que as partículas que constituem o corpo de Estado de Ser não são estritamente as mesmas,
segundo a Dimensão considerada e segundo a evolução desse corpo de Estado de Ser nas Dimensões.

***



Uma diferença essencial também com relação à matriz na qual nós todos passamos, é que, quando vocês falam de
Luz, vocês falam da luz que vocês veem no exterior ou sutilmente.

Mas ela está sempre no exterior.

Quer dizer que, mesmo numa viagem astral ou numa visão sutil astral, vocês poderão perceber luzes, situadas não no
interior de um corpo, mas no exterior de um corpo ou de uma estrutura, qualquer que seja, na matriz.

Esse processo é estritamente inverso no Estado de Ser.

A Luz está no Interior da forma.

Ela não está no exterior da forma.

Assim, portanto, na estrutura do Estado de Ser, a estrutura é realmente da Luz, no sentido Vibral, porque ela está
contida dentro da forma habitada pela Consciência.

***

A forma é mutável, o que quer dizer que a forma observada vai, dentro do corpo do Estado de Ser, desde as
diferentes linhagens possíveis (que foram travestidas, na matriz, pelos Arcontes, sob a forma do que vocês chamam

de animais) e além dessas linhagens, correspondendo mais frequentemente às linhagens estelares de origem do seu
Espírito.

Existe, também, uma mutabilidade de forma dentro das formas geométricas cada vez mais simples, a tal ponto que,
além das Dimensões que nós qualificaremos de antropomórficas,existem planos Dimensionais onde a estrutura se

torna, unicamente, uma forma geométrica simples, incluindo a Consciência mais ampla possível.

Assim, quando é dito que a Fonte é um ponto e que a Fonte é a Totalidade, esta é estritamente a Verdade, segundo
a mutabilidade da forma da Fonte que está por toda parte, ao mesmo tempo, no mesmo espaço e em todos os

tempos e em todos os espaços.

Na matriz, vocês estão limitados pela forma que habitam, fixos desde o seu nascimento até a sua morte, dado que há
uma mutação que se faz de maneira extremamente lenta, segundo o seu tempo, para conduzir do nascimento ao

crescimento, ao estado adulto e ao decrescimento, até a morte desse corpo físico.

O que não é absolutamente nos diferentes veículos do Estado de Ser.

Agora, devemos desenvolver como se desenha a interação entre o corpo de Estado de Ser e o corpo físico e as
Consciências que ali habitam, em meio mesmo a esta matriz.

A primeira das manifestações do contato com o Estado de Ser é a Vibração percebida por intermédio do chacra da
Coroa, permitindo receber os afluxos, por intermédio do Vajra, provando que existe uma conexão que se estabelece

entre o corpo de Estado de Ser (ou Consciência de Estado de Ser) e o corpo físico (ou consciência do ego).

Esta Vibração, surgida no nível da cimeira da cabeça, vai tomar progressivamente o ritmo de uma Coroa,
estabelecendo-se progressivamente, tal como um capacete, para invadir a totalidade da cabeça.

Mas, nesse estado, não há ainda lucidez do Estado de Ser.

***

A lucidez do Estado de Ser, sem mesmo falar da viagem do Estado de Ser, apenas se realiza a partir do momento em
que há abandono à Luz, como o Arcanjo Anael definiu e a partir do momento em que as Energias (correspondentes,

de fato, à descida da Tripla Unidade: Espírito Santo, partículas Adamantinas da Fonte e Ultravioleta) começam a
escapar da influência do ego e da consciência do ego, no nível da cabeça, para descer progressivamente, ir no

Coração, ir no sacro e voltar a subir, acopladas ao Fogo da Terra e ao Fogo do Éter, para se estabelecer
definitivamente no Coração.

É apenas naquele momento que o contato com a Estado de Ser se realiza, sem no entanto permitir ainda a
transferência da consciência para a Consciência do Estado de Ser.

Mas, a partir desta etapa da subida das energias ao nível do Coração, vai se expressar uma série de mecanismos
que eu chamei, em muitas ocasiões, de Samadhi, ou de Alegria Interior.

A partir daquele momento, existe uma série de etapas que, como sempre nesta matriz, são em número de sete, que
vão lhes permitir atingir o Maha Samadhi, que corresponde ao momento em que a sua consciência do ego pode se

transferir, inteiramente, para a Consciência do Estado de Ser.

Naquele momento, e somente naquele momento, a Consciência pode viajar no Ilimitado, experimentar e provar o que
acontece no Estado de Ser, de maneira inteiramente desacoplada da estrutura do corpo físico e da consciência do

ego.

Esta é uma viagem relativamente curta, que se tornou possível desde as primeiras efusões e a primeira Onda, o
primeiro Portal Galáctico ocorrido em 1984.



Foi naquele momento, aliás, que os maiores Mestres encarnados decidiram partir, para se juntarem à Ordem dos
Melquizedeques.

Assim foi para Omraam Mikaël Aïvanhov, assim foi para outros grandes Mestres que não foram revelados por
enquanto, por esse canal, nem por outros canais.

Esses Mestres foram então capazes, os primeiros, por antecipação, de conectar o corpo de Estado de Ser e,
portanto, de criar um veículo Merkabah interdimensional coletivo, em meio às 24 Consciências Unificadas desses 24

Mestres da Luz Autêntica, que não são o Mestre da Luz, mas que tornam possível, pela sua Unificação de
Consciência, a Presença, no seu Círculo, da Consciência Ki-Ris-Ti.

Consciência Ki-Ris-Ti que (desde que o Fogo do Éter e o Fogo da Terra, pela intervenção do Arcanjo Miguel,
tocaram a Terra) pode, hoje, e desde 17 de julho, se revelar progressivamente à sua Consciência, mesmo no ego.

***

O corpo de Estado de Ser é portanto mutável.

Ele é constituído de partículas que nada têm a ver com as que os constituem.

As partículas essenciais são partículas Adamantinas ou partículas de Luz Supra-lumínicas, constituídas de Agni
Deva, cuja forma e organização se faz por seis, criando partículas hexagonais de Luz e não mais as partículas de

Prana etérea, de fótons, tais como vocês as descrevem na sua ciência.

Essas partículas hexagonais são Inteligência e Inteligentes.

Elas são capazes de se agenciar, segundo os dados do Espírito, da Consciência, para se agenciar, sob toda forma
possível, nas dimensões que pode visitar, à vontade, a Consciência Ilimitada.

O agenciamento é portanto diferente, nessas partículas adamantinas, e permite manifestar formas profundamente
diferentes, entre a 5ª Dimensão e a 18ª Dimensão.

Assim, um Arcanjo, com uma representação antropomórfica de 5ª Dimensão, torna-se uma forma específica, nada
mais tendo a ver com qualquer antropomorfismo, a partir da 11ª Dimensão e até a 18ª Dimensão.

Além da 18ª Dimensão não existe mais qualquer antropomorfismo, mas simplesmente formas geométricas simples.

Há a Civilização dos Triângulos, há as colônias que apoiam a formação dos mundos, quaisquer que sejam as
Dimensões.

Há tubos de Luz, cujo mais digno representante é o Senhor Metatron, em pessoa.

Há as Rodas nas Rodas, chamadas também de Quatro Viventes ou Hayot Ha Kodesh, que governam e que difundem
a Lei da Fonte, a Lei da Graça, no conjunto dos universos e no conjunto de Dimensões.

***

A estrutura, no Estado de Ser que é o seu, como ser humano prisioneiro desta matriz, vai portanto ser
diferente, conforme vocês venham de tal Dimensão, de tal outra Dimensão.

Ela vai ser, também, diferente segundo as suas próprias linhagens espirituais e segundo as suas origens
estelares que, por vezes, podem coincidir.

Assim, portanto, vocês poderão viver, no Sol, o reencontro com o corpo de Estado de Ser e se aperceberem de que,
quando vocês estão na Consciência Ilimitada, o Sol não é quente, nem mesmo morno.

Não há, aliás, qualquer característica térmica.

É simplesmente a realidade do que podem descrever os seres que vivem uma experiência de morte iminente, como
esta Luz de Amor, à qual eles não podem aceder.

Alguns seres efetivamente puderam atravessar o Sol e não foram, até agora, jamais queimados, certamente.
Há, atrás do sol, o acesso, por esta porta solar, às outras Dimensões.

Assim, a maior parte das embarcações da Conferência Intergaláctica, que não estão ligadas a esta matriz, começaram
a investir, há vários anos, passando pelas portas solares ou pelas portas intraterrestres, para poder aceder à sua

Dimensão, não mais próximo da Terra, mas, ao menos, no ambiente do Sol.

Isso corresponde a coisas bem reais, que lhes são cuidadosamente escondidas pelo conjunto daqueles que detêm as
imagens e as provas desta existência.

O meu objetivo não é, no entanto, este.

Ele é o de fazê-los compreender, com a sua cabeça, o que pode ser a Vibração do Estado de Ser e o corpo de
Estado de Ser.

Assim, portanto, esse corpo de Estado de Ser é constituído de Luz.



De uma Luz, portanto, irradiante, no exterior, mas de uma Luz Interior, que é então, não centrífuga, mas centrípeta.

***

Existem nos corpos de Estado de Ser, segundo a sua origem Dimensional, várias constituições possíveis –
prejulgando, aí também, da sua origem Dimensional, antes da sua prisão na matriz.

Assim, portanto, encontrando o seu veículo de Estado de Ser, vocês podem ali encontrar:
Um veículo de Luz constituído de partículas adamantinas. 

Trata-se do corpo, realmente, de Luz, pertencente à 5ª Dimensão.

Vocês podem reencontrar um corpo de Cristal, correspondente, quanto a ele, à 11ª Dimensão. 

A Luz, naquele momento, é aquela de um Cristal, tal como vocês o veriam na sua matriz.

A única diferença é que esse Cristal não é fixo, mas apresenta um antropomorfismo estritamente sobreposto, um
antropomorfismo no qual vocês se encontram, nesse corpo.

Mas este antropomorfismo não tem necessariamente um rosto que vocês qualificariam de humano.

Naquele nível, vocês irão reencontrar o rosto de uma das suas origens estelares, das suas quatro linhagens
misturadas ou puras.

Assim, vocês podem perfeitamente ter um corpo de Cristal em relação com uma cabeça de gato, uma cabeça
chamada de cão, uma cabeça chamada de leão, uma cabeça chamada de águia, significando, assim, a sua origem

estelar e, portanto, a sua origem, no nível do seu DNA, correspondendo às suas quatro linhagens.

Além desse corpo de Cristal, alguns seres podem se juntar ao que se chama de corpo de diamante, pertencente à 18ª
Dimensão.

Existe, aí também, um antropomorfismo evidente, mas, neste antropomorfismo, a mutabilidade das formas é ainda
maior segundo as Dimensões percorridas.

Entretanto, vocês podem assimilar isso ao brilho do diamante, não exterior, mas no Interior.

E também, há uma quantidade não negligenciável de seres que vêm do que é chamado de Civilização dos
Triângulos ou 24ª Dimensão, que se fizeram prender e que, de fato, se sacrificaram, há mais de 300.000 anos, a fim

de evitar que esse mundo fosse definitivamente cortado da Luz, assim como diferentes estratagemas realizados,
também, a cada 50.000 anos, para evitar que a Luz fosse cortada definitivamente.

***

Está aí o que se refere às diferentes manifestações possíveis do corpo de Estado de Ser.

O que acontece quando a Consciência penetra no Ilimitado (não mais nesta estrutura física, mas diretamente na
estrutura do Estado de Ser), não estando mais, ou no mínimo, unida à consciência do ego?

Naquele momento, a consciência descobre seu Ilimitado.

Quer dizer que ela se torna capaz de viajar instantaneamente.

Quando eu digo instantaneamente, eu não falo mesmo da velocidade da Luz.

O Espírito se desloca no instantâneo.

Ele se torna, segundo um conceito que vocês conhecem, nesta matriz, um holograma capaz de se manifestar em
função do seu pensamento, em função do seu Espírito, instantaneamente, não importa qual a Dimensão, não importa

qual o sistema solar, quaisquer que sejam essas “distâncias”, aparentes do seu ponto de vista na matriz.

Por que é que eu chamo sua atenção sobre o Estado de Ser?

Porque, devido à aproximação de certo número de prazos Vibratórios, alguns de vocês vão começar a explorar essas
esferas do Estado de Ser, sendo ao mesmo tempo desacoplados da esfera da consciência limitada.

O que acontece?

É a imagem que empregamos, da Consciência da borboleta e de Consciência da lagarta: trata-se efetivamente de
duas consciências distintas.

O que acontece, da consciência limitada ou ego para a Consciência Ilimitada é a própria Consciência.

Mas não se trata da mesma consciência, eu diria, sem fazer jogo de palavras, não se trata de forma alguma da
mesma Entidade.

Isso pode parecer paradoxal e difícil para compreender, e assim o é, porque não é algo que vocês possam
compreender, é algo que vocês podem viver.

O que acontece, naquele momento?



Quando vocês passam no Estado de Ser, a consciência da personalidade não existe mais.

Vocês não são mais um observador do que quer que seja, vocês se tornam a totalidade da Fonte.

Naquele momento, vocês não têm mais qualquer limitação correspondente a esse corpo.
Vocês são capazes de evoluir no Ilimitado.

Esta experiência única lhes confere a imortalidade.

O que quer dizer que, a partir do instante em que penetram a esfera do Estado de Ser, qualquer que seja a
necessidade de retorno nesse corpo de personalidade, o mundo nunca mais será o mesmo, para vocês, naquele

momento, mesmo se a experiência não se reproduzir, porque, para muitos de vocês, é necessário permanecer nesta
matriz, para realizar a sua missão, até o final desta matriz.

Mas a experiência confere a imortalidade, não certamente, desse corpo, mas da própria Consciência.

***

A aproximação dos mecanismos de dissolução da personalidade não é para apreender.

Quaisquer que sejam as Vibrações que vocês vivam na consciência limitada, mesmo se a Coroa Radiante da cabeça
estiver perfeitamente ativa, mesmo se a Coroa Radiante do Coração estiver perfeitamente ativa e mesmo se as suas
novas lâmpadas estiverem ativas, pelas percepções Vibratórias existentes nos novos corpos, isso não lhes permite

eliminar, inteiramente, o medo da dissolução.

Ora, a passagem da consciência da lagarta para a Consciência da borboleta implica em um sentimento de dissolução,
chamado, nas diferentes tradições, de morte do ego.

Compreendam bem que esta morte não é definitiva, mas é vivida como definitiva pelo mental, porque é naquele
momento que o mental não pode mais dominar, nem controlar, o que quer que seja da sua vida.

Do mesmo modo que, naquele momento, vocês não estão mais submissos à lei de ação/reação, mas,
permanentemente, na sua vida, à Lei de Ação de Graça, que permite manifestar a Fluidez, a Unidade, a sincronia e a

Alegria.

Aí está o que eu tinha que lhes dizer com relação a esse corpo de Estado de Ser.

***

Vocês não estão sem saber que, no momento da dissolução da matriz, o conjunto de corpos de Estado de Ser dirigir-
se-á sobre cada um dos seus proprietários, em cada consciência limitada.

Assim, portanto, a consciência que estiver ancorada, e que quiser perdurar na consciência limitada, verá, face a face,
o que foi traduzido no Apocalipse de São João pelo corpo Imortal ou corpo sem Costura.

Cada um se verá face a face, mas esse face a face não é um face a face do ego com o ego,é um face a face do ego
com o Estado de Ser, da consciência limitada frente à Consciência Ilimitada que, ainda uma vez, estritamente nada

tem a ver.
Da capacidade para sua identificação Vibratória, da sua capacidade para ter despertado o veículo ascensional ou
Merkabah ascensional, irá decorrer a sua capacidade, ou não, para transferir a totalidade da sua consciência, com

ou sem esse corpo físico, para o veículo de Estado de Ser.

Esse é um processo que eu qualificaria de matemático, porque ele obedece a leis que não são as suas leis físicas,
mas a leis ultrafísicas, correspondentes ao modelo Supralumínico existente nos mundos Unificados.

É esta preparação que vocês vivem, alguns de vocês, desde muitos anos e, outros de vocês, de maneira muito mais
recente.

A ativação de todas as lâmpadas novas (oitavo, nono, décimo, décimo segundo e, sobretudo, o décimo primeiro
corpo) permite a reversão completa e a passagem da consciência limitada para a Consciência Ilimitada, sem

remorsos, sem medo e sem risco de dissolução do que quer que seja.
A dificuldade é, portanto, o medo da dissolução.

Esse é o último medo existente no veículo da consciência limitada, que irá se opor, com todas suas forças, à sua
passagem no Ilimitado.

É ele que será, não para vencer, mas para transcender e para superar.

Será realizado muito mais facilmente se vocês estiverem abandonados à Luz, permitindo então à Inteligência da Luz
trabalhar, ela mesma, para estabelecer a ponte de comunicação, para terminar a construção do Antakarana com o

seu veículo de Estado de Ser, por intermédio do Vajra, transformando-se no Bindu na cimeira do crânio e dando-lhes
então a percepção de uma Coroa na Coroa: a Coroa ampla da Coroa Radiante da cabeça, girando e despertando o

que é chamado de 12 Estrelas de Maria.

As 12 Estrelas de Maria sendo o preparativo da passagem no Estado de Ser.



É a ativação dessas 12 Estrelas, por intermédio da ativação dos seus 7 chacras essenciais, e das 4 lâmpadas
novas, que realiza a alquimia necessária e a transmutação da sua consciência, de uma consciência limitada em

uma Consciência Ilimitada, que vocês ainda não conhecem.

***

A aproximação ligada à Alegria Interior e ao Samadhi é indispensável, porque é nesta Alegria Interior e
nesse Samadhi que se realiza, em parte, a dissolução do medo da dissolução.

O desaparecimento progressivo deste medo que congela, bem além do mental, porque é o último medo existente no
ser humano.

O abandono à Luz, assim como lhes definiu Anael, vai então ser vivido por meio de algumas etapas, qualquer que o
seja seu grau de Despertar, correspondendo ao que é vivido também pelas pessoas que vão passar do outro lado do

véu, em meio à matriz, na morte.

Há então recusa, há então negociação, há então uma discussão, antes de viver o abandono.

Esse é um processo muito normal.
Hoje, a Luz Supralumínica os apressa para realizar este abandono à Luz.

Ela os apressa, através do que vocês percebem, na Coroa Radiante da cabeça ou, para alguns de vocês, no nível do
sacro, ligado ao Despertar da Kundalini.

Qualquer que seja o Fogo (aquele da cabeça ou aquele existente em sua própria Terra, que é o Fogo do sacro), os
dois devem se juntar ao nível da Vibração do chacra do Coração e, além disso, ao nível da Coroa Radiante do

Coração e dos seus pontos de Vibração.
Apenas pela alquimia e pelo alinhamento do que eu chamei de Três Lareiras é que irá acontecer a facilitação do

acesso ao seu corpo de Estado de Ser.

***

É difícil ir mais adiante nos detalhes das linhagens.

Obviamente, é impossível revelar-lhes, do exterior, o que são as suas linhagens.

Do mesmo modo que é impossível revelar-lhes, do exterior, os estados Dimensionais que vocês podem provar, viajar
e manifestar, porque isso depende, de fato, da sua capacidade para ali penetrar.

Ora, a consciência limitada não pode ali penetrar.

Apenas na morte da consciência limitada, naquele momento, vocês irão penetrar as Dimensões e as linhagens
estelares que são as suas.

O importante é compreender que o trabalho que vocês realizam neste espaço, como o conjunto de conhecimentos
que eu comuniquei através do Yoga Celeste, do Yoga da Luz, é que irá lhes permitir aproximarem-se, mais de perto,

desta noção de perda, de dissolução do ego e de abandono à Luz.

Vamos sempre dizer, uns e outros, que apenas você é quem pode realizar essa última etapa.

E, realmente, há apenas você.

Há, nesse nível, um mecanismo específico que não pode ser desencadeado por ninguém mais além de você mesmo.

Nenhum salvador poderá desencadear, para você, essa ignição.

Apenas você que pode fazê-lo.

Entretanto, elevando a sua Vibração, tal como se realiza também por outros meios, torna-se mais fácil se aproximar
desta etapa da dissolução.

É tudo o que nós desejamos e é tudo o que nós esperamos, atualmente, para o máximo de seres humanos em
encarnação.

Aí está o que eu tinha que revelar.

***

O Estado de Ser, por enquanto, está, portanto, ainda prisioneiro no Sol, o que explica que alguns de vocês podem ali
aceder emprestando o que eu chamaria de ‘Antakarana coletivo’, que é, de fato, uma ponte elétrica que une esta

Terra com o Sol.

Alguns seres têm também a capacidade para descer nos mundos Unificados da Intraterra.

Mas isso corresponde a contratos (que foram pré-estabelecidos, há muito tempo, bem antes da dissociação desta



matriz da Fonte), se preverem, denominados contratos de almas, contratos de Espírito.

O seu caminho não é, para a maior parte de vocês, o de se juntar à Intraterra, mas, bem mais, em um primeiro tempo,
de juntar-se à sua Dimensão Ilimitada.

O trabalho mais essencial está nesse nível.

Ele passa, ainda uma vez, pela porta do Coração e por uma série de trabalhos Vibratórios.

Existem, também, alguns trabalhos que eu qualificaria de psicológicos, de comportamentais ou de espirituais, que
lhes serão desenvolvidos pelo venerável Mestre Philippe de Lyon, dentro de alguns instantes, ou um pouco mais

tarde, de acordo com as suas questões.

É também, em meio a esses comportamentos, que irá lhes convir trabalhar para ir para mais desapego e mais
facilidade a fim de viver esta dissolução e esta morte do ego.

Aí estão as palavras que tinha que lhes dar.

Se, nesse discurso, vocês tiverem questões a me colocar, eu tentarei, do meu Coração ao seu Coração, responder.

***

Questão: a passagem da consciência limitada para a Consciência Ilimitada se faz espontaneamente ou por
etapas?

Existem muitas etapas prévias, tais como as descrevi.

Mas a passagem do mental ao Supramental se faz por um Switch.

A passagem do Supramental no Estado de Ser se faz também por um Switch.

Isso acontece a partir do instante em que a Coroa Radiante do Coração está totalmente funcional e a partir do
instante em que as 12 Estrelas de Maria são ativadas.

Mas isso ocorre em um instante.

As etapas anteriores são etapas prévias.

Há, se pudermos dizer, na sua linguagem, um antes e um depois.

Eu aproveito da ausência de questões para continuar em um processo especial que é chamado de ‘Consciência
Unificada’, correspondendo à estrutura que temos em meio aos Melquizedeques.

Esta estrutura existe também, do mesmo modo, em meio à Intraterra, seja entre os humanoides ou ainda entre os
Delfinoides.

A Unificação da Consciência que está para acontecer em vocês, pela morte da consciência limitada se transmutando
em Consciência Ilimitada, passando na Consciência Ilimitada, permite também funcionar em um modo não separativo.

Nesse modo não separativo, as Consciências se associam Vibratoriamente, quaisquer que sejam suas distâncias
ou sua Dimensão.

Assim, no nível dos 24 Anciões, nós somos reunidos por grupos de seis.

Existem, portanto, quatro grupos de seis.

Cada um dos grupos de seis constitui, a si somente, um conjunto hexagonal de Luz.

Esses quatro grupos hexagonais de Luz, associados, formam então uma ‘Consciência Unificada’, em um Conselho de
24, representando uma Unificação da Luz.

Cada grupo de seis está sob a influência de um dos Pilares centrais da Criação, Hayot Ha Kodesh.

Os quatro elementos, assim nomeados na matriz, são o pálido reflexo do que existe no nível da Fonte, constituindo o
conjunto dos universos, chamados também de quatro elementos.

Existe portanto um Hayot Ha Kodesh do Ar, um Hayot Ha Kodesh da Água, um do Fogo e um da Terra.

Assim, nós mesmos, Melquizedeques, somos agrupados por seis, segundo nossa origem Vibratória elementar,
situando-se ou no nível da Água, ou no nível da Terra, ou no nível do Ar, ou no nível do Fogo.

O comando (aquele que federa, aquele que reunifica) é sempre um Melquizedeque de Fogo.

Esse papel é atribuído, hoje, como sabem, a Omraam Mikäel Aïvanhov, na sua vida.

Omraam Mikäel não é o chefe, ainda que se apresente como tal.



Ele é, sobretudo, o que nós apelidamos de Federativo da nossa Energia Unificada.

E esse papel é sempre atribuído a um Melquizedeque de Fogo.

Eu sou, quanto a mim, assim como sabem, um Melquizedeque que está próximo, muito próximo, de Sri Aurobindo,
ligado ao Ar.

Muitos Melquizedeques do Ar se exprimiram entre vocês.

Existe, portanto, pela nossa polaridade nesses veículos ígneos, que é o nosso veículo de Estado de Ser, uma
capacidade para manifestar um elemento de suas capacidades, refletindo-se também pelas qualidades deste

elemento, no conjunto dos multiversos e no conjunto das Dimensões que percorremos.

***

Questão: poderia definir o que você chama de “qualidades dos elementos”?

É o mesmo que para vocês.

Simplesmente, é muito mais amplo.

O Fogo está diretamente ligado à Fonte.

A Fonte é do Fogo.

O aspecto ígneo é o que confere a mutabilidade mais importante.

O elemento Terra (mesmo se, obviamente, a nossa Terra, nas Dimensões Unificadas, nada tiver a ver com os
constituintes existentes em meio às estruturas de carbono) permanece mais como elementos fixos e elementos

sustentadores e que acolhem a Vida.

O elemento Água remete, inevitavelmente, mais frequentemente, ao mundo de Sirius, em relação com os Golfinhos,
em relação com os Mestres geneticistas, pela própria plasticidade da água.

Quer seja a água que vocês conhecem nesse mundo, ou a Água do alto, chamada de Água Benta ou Água do
Mistério.

A água é uma matriz, não matriz limitante ou aprisionante, como a de vocês, mas uma matriz na qual pode se
desenvolver a Vida.

Ela nutre a Vida, em todos os sentidos do termo.

Do mesmo modo, nesta matriz, vocês não poderiam viver sem água, sejam os seres humanos, os vegetais ou os
animais.

No que se refere ao Ar, há um elemento essencial que é o ensinamento e a transmissão, coisa que realizou o Mestre
RAM, que realizou Sri Aurobindo e que eu realizo, hoje, com vocês.

***

Questão: aqueles que contatam o corpo de Estado de Ser favorecem a passagem dos outros humanos?

Sim, pelo efeito da ressonância.

Isso é evidente, e nós lhes dizemos que, quanto mais houver seres que tiverem ativado a Coroa Radiante do Coração
e alcançado as esferas do Samadhi (sem mesmo ir em meio ao Estado de Ser), isso irá tornar as coisas muito mais

fáceis para aqueles dos seus Irmãos que ainda não estão despertos.

É nesse sentido que Gaïa, como nós mesmos, como vocês mesmos, iremos esperar o extremo limite das
possibilidades desta Terra mantendo esta Dimensão, a fim de permitir a um máximo de seres humanos conectar com

a Vibração do Estado de Ser e com o Estado de Ser.

***

Questão: haveria um conceito de massa crítica que permitiria a todos transladarem?

Meu Irmão, é preciso que você aceite, como uma lei verdadeira e única, que a Fonte, mesmo em meio à dissolução
desta matriz, não pode impor a ninguém para retornar ao Ilimitado.

É preciso aceitar e, principalmente em meio aos seres ditos em abordagem espiritual, que inúmeros deles não estão
prontos para deixar a dualidade, porque ali aderiram de maneira forte.

E é a liberdade deles.

Não há, portanto, nem que esperar, nem que desejar, que a totalidade dos seres humanos retorne à sua Unidade.



Esse não é o objetivo.

***

Questão: reconhecer um elemento essencial, em nós, nos ajudaria a transladar mais facilmente?

Cara Irmã, eu não creio.

O mais importante é a Consciência do Coração e a sua Vibração.

Unicamente isso.

***

Questão: quando sentimos os seis pontos da Consciência no nível da Coroa do Coração, podemos
considerar que a Coroa Radiante do Coração está acesa?

A percepção dos seis pontos da Consciência do Coração, dados pelo Mestre RAM ('Meditação direcionada para o
Coração'), corresponde às primeiras etapas que permitem começar a fusionar o que é chamado de 9o. Corpo com o

chacra do Coração, refletindo-se por fenômenos de pressão em barra na parte alta do peito, resultando na percepção
da rotação do chacra do Coração.

Essas etapas são, efetivamente, o sinal de que há uma construção particular que lhes permite, a prazo, aceder
ao Samadhi e ao Maha Samadhi.

A Alegria está, agora, presente.

Mas, como eu emprego a palavra Samadhi, isso reflete uma expansão da consciência mesmo neste corpo de
personalidade, fazendo-os viver o Ilimitado nesta forma limitada.

Mas isso corresponde efetivamente a uma possibilidade de acesso ao Estado de Ser.

Lembrem-se de que as três últimas Estrelas de Maria, ativadas para alguns seres que tiveram acesso ao Estado de
Ser durante a primeira onda, estão hoje alinhadas e passam a ser reveladas na humanidade, permitindo então

àqueles que efetivamente despertaram a Coroa Radiante do Coração ou o chacra do Coração, poderem aceder ao
seu Estado de Ser.

Eu afirmo que, aos meus olhos, o acesso pela Vibração me parece mais fácil.

É evidente que uma série de preceitos comportamentais e emocionais, até mesmo, é capaz de aproximá-los do seu
Coração.

Mas lembrem-se de que, qualquer que seja a aproximação, em última análise, apenas há a ignição do Coração
quando ele Vibrar e quando a pressão, a Vibração, o calor, a rotação ou um desses elementos for percebido e, ao

mesmo tempo, começar a se manifestar, de maneira espontânea, a Alegria Interior.

***

Questão: os corpos de Estado de Ser estando no Sol, o que é das projeções de partículas do Sol? 

Primeiramente, o estabelecimento de uma ponte de comunicação, sempre maior, entre a Terra e o Sol.

E, portanto, entre a sua consciência limitada e a sua consciência Ilimitada.

A onda de partículas, por enquanto extremamente leve com relação ao que deve advir, é uma primeira descida
Vibratória das partículas que constituem o corpo de Estado de Ser, permitindo a alguns seres humanos conectar e

viver o Estado de Ser.

O que se tornou possível, pela primeira vez, estando ainda encarnados, pela passagem das Chaves Metatrônicas, no
ano passado, irá se tornar ainda mais eficaz a partir do advento da Cruz no Céu e no momento em que o Arcanjo

Metatron desvendar as últimas Chaves.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs nesta humanidade, vou então abandoná-los durante algum tempo, já que não voltarei hoje.

Assim, portanto, do meu Coração ao seu Coração, eu lhes transmito todo o Amor possível.
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 Questão: por que ouço grilos durante os protocolos de subida na Vibração? 

Bem amado, nos mundos Unificados, tudo é Vibração e tudo é Som.

Não da língua, mas do Verbo.

Nos espaços Unificados, tudo é Vibração.

Esta Vibração podendo ter, como disse, forma, cor e sonoridade.

Assim, portanto, subindo, como você o diz, na Vibração, você atinge espaços onde o Som se manifesta.

Ele é primeiramente distante, ele se aproxima em seguida, para depois, percorrer uma gama que não é a gama que
vocês conhecem, mas que os conduzirá a experimentar e a viver o Maha Samadhi.

***

Questão: os tremores podem fazer parte da Vibração?

Bem amado, o que é que treme?

Por vezes, o corpo inteiro.

Bem amado, o reencontro existente na Vibração da Luz Vibral (portanto no Supramental) que vem ao reencontro da
sua própria Energia, chamada de Energia vital ou Energia etérea, pode, efetivamente, desencadear uma sensação

de tremores enquanto o metabolismo não se fez ou, se preferir, a alquimia entre a Energia etérea e a Energia
Supramental.

Isso corresponde a uma percepção de uma Vibração corporal correspondente à integração, em suas estruturas,
de partículas Adamantinas da Luz Vibral.

***

Questão: a que correspondem as dores na ponta do esterno?

Isso corresponde ao que é chamado de nascimento do Embrião Crístico.

Isso se manifesta, efetivamente, contrariamente ao que existe no Samadhi, por dores por vezes extremamente
violentas, na ponta do esterno [8º. corpo].

Como se algo fosse plantado naquele lugar.

Isso foi chamado de ‘Porta Estreita’ ontem, pelo Mestre Philippe de Lyon e corresponde à passagem do ego ao
Coração.

É uma etapa indispensável que vocês vivem, atualmente, sobre esta Terra, qualquer que seja o trabalho realizado ou
efetuado em seu périplo de regresso ao Estado de Ser.

Há, de fato, a necessidade de repassar esta Porta, várias vezes, a fim de se despojarem do que não é da Luz.

E isso pode se traduzir, efetivamente, por queimações no estômago, por dores extremamente fortes, nesse ponto
preciso.
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Assim, portanto, do mesmo modo que a Terra prepara seu nascimento, seu parto, vocês mesmos preparam seu
nascimento nos mundos Unificados.

***

Questão: qual é a fonte da Luz Vibral? É uma Consciência, uma Inteligência? 

A Luz, ela mesma, nos mundos Unificados, é Inteligência.

Ela é Inteligência na medida em que segue o Espírito, no que ela deseja e no que deseja o Espírito, de acordo com
as ‘leis da Graça’ e as ‘leis da Unidade’.

Assim, portanto, a Luz Vibral é Inteligência.

O que não é o caso da luz falsificada existente em seu mundo, que se propaga (seja na teoria ondulatória ou
corpuscular) segundo uma linha reta ou segundo uma onda.

O que não é absolutamente o caso na Luz Vibral, que não é constituída de fótons.

Poder-se-ia dizer que, na Luz Vibral, a partícula Adamantina, de forma hexagonal, ou Luz Vibral, é composta de
144.000 fótons.

Há portanto uma Consciência e uma Inteligência na Luz Vibral.

A Inteligência da Luz Vibral sendo portanto seguir a Graça e o Espírito em suas diferentes manifestações
multidimensionais.

***

Questão: a Inteligência que se manifesta na Luz Vibral é a Inteligência da Fonte?

Bem amado, ela ali é inteiramente passível de sobreposição.

***

Questão: os 144.000 eleitos evocados na Bíblia seriam a soma das pétalas dos chacras?

Bem amado, os 144.000, citados na Bíblia, são uma linguagem codificada.

Eles não correspondem a um número de pessoas, mas a uma Vibração precisa.

Eu os lembro de que 144.000 é 12 vezes 12, na potência 1.000, correspondendo, aqui, no nível de referência das
esferas chamadas, na Cabala, de Briáticas, remetendo-os ao mundo das emanações: 12 vezes 12.

Remetendo também ao agenciamento e à arquitetura da Luz, tal como acabo de descrevê-la.

Eu preciso que não se trata de 144.000 pessoas, mas sim de uma linguagem codificada.

O número nada tem a ver com uma realidade de conta aritmética.

Assim como disse, nos mundos Unificados tudo é número, forma, Vibração, cor e Som.
O número corresponde a uma qualidade Vibratória.

Assim, no que vocês chamam de números (no sentido árabe: o número 1, o número 2), correspondem, eles também,
a uma Vibração que está em relação direta com os Hayot Ha Kodesh.

Eu os lembro de que cada número corresponde a uma Vibração.

Não é a Vibração, tal como vocês podem contar, na aritmética, como eu dizia, mas, bem mais, uma emanação da
própria Fonte.

Nos Super Universos existentes na 24ª Dimensão, eu falei, várias vezes, do que é chamado de ‘Civilização dos
Triângulos’.

Assim, portanto, as partículas elementares de Luz, nos mundos Unificados, são então as partículas Adamantinas ou
a Luz do Ultravioleta, sob forma hexagonal, contendo, em cada uma delas, 144.000 fótons.

Em um nível superior hierárquico de organização, esses 144.000 são multiplicados por eles mesmos, dentro de uma
mesma molécula, se pudermos dizer, de Luz, agenciando e constituindo o que se chama de Triângulo.

Assim, a pirâmide, símbolo onipresente, mesmo em sua Dimensão, e que foi desviado do seu sentido primordial
pelos Illuminati, é bem um símbolo vindo dos mundos Unificados, cuja porta situa-se no nível de Órion e, em

particular, de Mintaka.

***



***

Questão: a Civilização dos Triângulos compreende triângulos equiláteros ou diferentes?

Bem amado, por que você quer fixar, em uma forma triangular específica, a Civilização dos Triângulos?

Compreenda bem que não existe estrutura fixa nos mundos Unificados.

A forma que é observável, a forma que é irradiada, quanto à sua cor, o seu Som e a sua própria forma, depende da
Consciência e da orientação da Consciência, nesta forma, nesta Vibração, nesta cor e neste Som.

Não pode existir forma estrutural fixa.

Assim, um Triângulo pode evoluir em uma gama muito ampla de formas, de Vibrações e também de cores.

***

Questão: existem outras Civilizações representadas por formas geométricas?

Bem amado, não se pode mais falar, além, de Civilizações, mas de ‘Entidades de Supra Consciência’.

Assim é a Fonte, assim é Metatron, e assim são os Quatro Viventes (ou Querubim ou Hayot Ha Kodesh) existentes
sob forma de Rodas nas Rodas.

Mas não se trata, propriamente falando, de Civilizações.

Falando de Civilizações dos Triângulos, isso significa que há uma multidão de Triângulos existentes nos multiversos.

O que não é o caso para a Fonte, certamente, nem para Metatron, nem para os Hayot Ha Kodesh.

***

Questão: qual é esta Luz que circula por vezes entre a minha mão e o meu Coração? 

Não há lugar, ainda uma vez, de querer interpretar e fazer corresponder o que vocês vivem.

O mais importante é vivê-lo e não compreendê-lo.

Porque o que quer compreendê-lo é o cérebro e, portanto, a personalidade.

O mais importante é vivê-lo, em Consciência.

A explicação não tem qualquer sentido, tanto mais que ela lhe será revelada quando você passar no seu Corpo de
Estado de Ser, inteiramente.

Não perca tempo tentando compreender ou assimilar o que acontece, mas contente-se de vivê-lo, a fim de amplificar
o que você vive.

O objetivo está nesse nível.

***

Questão: poderia desenvolver sobre as virtudes das Estrelas de Maria?

Bem amado, não me cabe realizar o trabalho de Maria.

Metatron e Maria, em pessoa, irão lhes desvendar isso dentro de poucos dias.

O que eu posso dizer é que existem, no nível das 12 Estrelas de Maria, 12 pontos de Consciência, em relação,
obviamente, com o seu cérebro e com zonas inativas, até o presente, na humanidade, devido à falsificação da Luz.

A revelação dos três últimos pontos de Consciência existentes na Coroa Radiante da cabeça e dos 12 pontos de
Consciência de Maria, vai permitir levar a efeito, em suas estruturas, certo número de virtudes, no sentido espiritual,

permitindo-lhes, literalmente, fusionar com a sua Merkabah e aceder ao seu Estado de Ser.

Nesse mundo, a associação dessas virtudes, duas a duas ou quatro a quatro, permite-lhes manifestar certo número
de potenciais espirituais, até agora inteiramente adormecidos.

Mas o momento não chegou para isso.

Do mesmo modo que alguns de vocês viveram a ativação das novas Lâmpadas, o emprego dessas novas Lâmpadas
e a aplicação dessas novas Lâmpadas.

De fato, um chacra não está aí para fazer, como vocês dizem, “bonito”.



Um chacra não está aí unicamente para vibrar.

Mas, na etapa em que vocês estão, o mais importante é justamente levar sua consciência na Vibração, quaisquer que
sejam as explicações ou a compreensão.

Porque não há nem explicação, nem compreensão.

Apenas através da experiência da própria Vibração que vocês penetram os ‘arcanos secretos’ do emprego dessas
novas funções.

***

Questão: nos mundos Unificados, há uma polaridade masculina e feminina?

Bem amada, os Arcanjos são de Essência masculina.

Alguns Anjos são de Essência feminina.

Parece-me que entre os 24 Anciões, não existem mulheres.

Do mesmo modo, parece-me que entre as 12 Estrelas de Maria não existem o que vocês chamam de estruturas
masculinas.

Não há, no entanto, separação, em um mundo Unificado.

Uma vez que você tenha realizado, em você, a Androginia Primordial, pela ignição da 12ª Lâmpada e da emprego
desta 12ª Lâmpada, você fusiona as suas polaridades que eram separadas.

Mas, nos mundos Unificados, esta, não separação, mas esta polaridade, de natureza masculina ou feminina,
expressa, de algum modo, o sentido e a função da sua própria Consciência.

Assim, as entidades femininas são, de uma maneira geral, Criadoras, enquanto que as entidades ditas masculinas
são os suportes da Criação, mas não têm as mesmas funções de quem é de natureza feminina.

Não há polaridade, no sentido em que você coloca a sua questão, referente a homem/mulher ou de quaisquer
relações existentes, outras que aquelas ligadas à Graça.

Certo número de funções, que lhes são habituais, nos mundos de carbono isolados, dissociados como o seu, não
existem simplesmente, no nível dos mundos Unificados.

Eu me explico: se você tomar, por exemplo, os Anjos do Senhor ou os Anjos de Vega de Lyra, intervindo e devendo
intervir na sua Dimensão, eles não apresentam sistema digestivo nem órgão da fala, eis que eles são telepatas.

Não há, tampouco, necessidade de ter qualquer órgão sexual, mesmo se a polaridade masculina ou feminina existir
sempre.

Assim, portanto, uma série de funções é criada na obrigação de respeitar certo número de leis existentes nos mundos
de carbono.

Mas, nos mundos Unificados, essas funções, até mesmo, não têm mais qualquer sentido.

Convém também assinalar que o que vocês chamam, nesta Dimensão, de prazer sexual, é uma limitação extrema do
que pode existir na relação entre dois seres, quaisquer que sejam, nos mundos Unificados.

Assim, eu posso dizer, sem qualquer jogo de palavras que, quando vocês reencontram um Arcanjo, vocês têm uma
relação que está bem além da relação sexual e cujo efeito, no nível dos sentidos que vocês têm chamado de prazer

ou de orgasmo, é amplamente superior ao que pode existir no que vocês poderiam chamar de relação sexual
conduzida.

Nos mundos Unificados de 3ª Dimensão, e mesmo de 5ª Dimensão, alguns povos ou algumas linhagens espirituais,
digamos, tomaram por hábito conservar rituais muito importantes que os remetem ao seu elemento de origem.

Assim, por exemplo, os mundos da Intraterra conservaram regras que vocês chamariam de ‘refeição simbólica’, onde,
efetivamente, algo é absorvido, mas unicamente para rememorar e para entrar em Vibração no que vocês chamariam

de festa.

Mas nada mais de obrigatório, naquele nível.

Do mesmo modo que vocês respiram, no ar, nos mundos Unificados, vocês respiram no Éter, mas as funções
respiratórias não necessitam da presença de pulmões, tais como vocês os chamam na sua dimensão.

***

Questão: há nascimentos nas Dimensões Unificadas?

Nos mundos Unificados, além da 3ª Dimensão, não existe processo, tal como denominam, de nascimento.



É nesse sentido que insistimos para lhes dizer que as leis que vocês denominaram familiares não existem
simplesmente no mundo livre.

A única família que lhes corresponde está ligada à atração Vibratória das suas linhagens espirituais e da sua origem
estelar.

***

Questão: as crianças que se encarnam hoje têm uma missão especial?

Bem amada, a maior parte das almas que se encarnam, vêm sobretudo para assistir ao final desta Dimensão que é
um acontecimento, eu a lembro, único na história dos universos.

Além disso, você deve sair da visão egotista de missão.

Porque todo ser, aqui embaixo, foi preso na matriz, voluntariamente ou não e, definitivamente, cada ser tem a mesma
missão, que é a de sair da Ilusão.

Não há ser mais elevado que outro.

Há origens Dimensionais mais elevadas ou diferentes.

Mas querer atribuir, a tal categoria de almas, uma missão mais importante do que outra alma, é uma heresia e uma
visão fragmentária.

***

Questão: os quatro Hayot Ha Kodesh são os mesmos para o conjunto das galáxias?

Sim. Na totalidade.

***

Questão: Poderia falar dos seres que se encarnam, vindos de Dimensões mais elevadas do que aquela dos
Arcanjos?

Há simplesmente, entre vocês, seres que vêm da Civilização dos Triângulos.

Será, no entanto, que eles têm uma função de extração da matriz mais importante do que não importa qual dentre
vocês?

Absolutamente não.

É uma visão, ainda uma vez, fragmentária, que quer fazê-los crer que um Anjo que se encarnasse, o faria na pele de
um salvador ou de um guia espiritual.

A única missão de qualquer alma, atualmente, é a de se extrair da matriz.

E o melhor modo de ajudar e de servir, no nível da extração desta matriz, é irradiar a Luz.

E nada mais.

E certamente não os ensinamentos.

E certamente não querer criar novas correntes religiosas ou espirituais, o que não teria qualquer sentido em vista do
que está chegando a esse mundo.
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

~ O Abandono à Luz ~ o Fogo ~ o Estado de Ser ~

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu sou Anael, Arcanjo.

Eu venho no interior daquele que eu guardo, aproximando a minha Presença mais perto da sua Dimensão.

Bem amados Filhos, vocês não estão sem ignorar que a Luz está se aproximando da sua Dimensão e da sua
Consciência.

Nos próximos dias, mecanismos de Consciência importantes entrarão em ação, na sua Consciência comum, e irão
permitir, nós o esperamos, para muitos de vocês, religarem-se às esferas da Eternidade.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho para lançar nova luz, através das minhas palavras e através da minha
Presença, sobre vários elementos sobre os quais eu me expressei, há mais de um ano.

Eu venho para complementar, pelas palavras e pela Vibração, o que é o abandono à Luz, o Fogo e o Estado de
Ser.

Eu venho então abrir, com vocês, três janelas sucessivas permitindo-lhes, pelas palavras e pela Vibração, aproximá-
los, Vibratoriamente e em Consciência, do que eu vou falar e Vibrar no seu ser.

Se tal for o seu desejo, eu lhes peço então para estarem receptivos e para acolherem, na sua Presença, a minha
Irradiação.

Nós poderemos doravante, nós, os Arcanjos, nos aproximarmos ainda mais perto da sua Consciência limitada e do
seu corpo efêmero.

Esse será o caso, agora, e isso o será cada vez mais, progressivamente e à medida que vocês forem se aproximando
da revelação das Chaves Metatrônicas e do Anúncio da Divina Maria.

Mecanismos intensos e potentes entram em ação no nível dos corpos Celestes, no nível de diferentes Consciências
Unificadas, cuidando para que a passagem e a elevação ocorram e se desenrolem na Unidade, na Alegria e na

facilidade.

Assim então, eu me permito explicar-lhes e eu irei repetir essa explicação, não através das palavras já empregadas,
há muito tempo, pelo próprio Mestre da Luz, consistindo em falar a linguagem da Luz Vibral que é parábola,

ressonância e ativação.

Bem amados Filhos da Lei de Um, vamos acolher juntos, o Verbo.

... Efusão de energia ...

*

Abandono à Luz.

O abandono à Luz é doação de Si.

O melhor exemplo que eu posso encontrar, nesse mundo limitado, é este: um dia, vocês passam por uma ponte.

Nesta ponte, vocês ouvem algo.

Talvez vocês se vejam. Talvez vocês se percebam.

Talvez vocês ouçam vocês mesmos.

Uma Consciência, um corpo, está prestes a submergir nas águas do rio.
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E aí, o que acontece?

Se o ego estiver muito presente e o sentido do Serviço estiver desenvolvido, vocês vão pedir ajuda.

Se vocês não estiverem mais no sentido do Serviço, mas no sentido da Unidade, vocês vão agir segundo o princípio
da Ação da Graça e, naquele momento, vocês não colocam mesmo a questão da temperatura da água, o fato de

saber ou de se lembrar se vocês sabem nadar ou não.

Vocês saltam.

E vocês vão ao encontro do que chama, sem se preocuparem com a corrente, sem se preocuparem em saber se sua
ação será efetiva.

Vocês obedeceram ao impulso da Unidade.

A única diferença é que quem chama é apenas vocês mesmos, em outro espaço.

A única diferença é que jamais haverá afogamento.

Há apenas o medo de se afogar e o medo do desconhecido.

Assim é no abandono à Luz.

Há um ato deliberado, não de serviço, mas de ‘ir para’.

Não para salvar quem quer que seja, mas para fazer o que dita o Espírito.

No momento que ele chegar a vocês, essa impulsão nasce em meio à sua Consciência comum.

Vocês vão se abandonar ou refletir?

Vocês vão mergulhar ou vão resistir?

Vocês não vão olhar?

Vocês vão tentar afastar o impulso, a visão ou as palavras que chegarão a vocês?

Esse abandono à Luz, que alguns de vocês já viveram, ser-lhes-á proposto no Anúncio de Maria.

É exatamente o mesmo processo, a mesma Revelação e o mesmo mecanismo.

Dessa forma, quanto mais as suas bagagens forem pesadas, mais vocês a priori estão pesados, menos há
espontaneidade e mais haverá dificuldade para ir para esse abandono à Luz.

Os a priori, as Crenças, alguns elementos aos quais vocês foram confrontados em meio a esse mundo (a dúvida, o
bem e o mal, a indecisão, o medo) serão obstáculos e pesos que vão surgir, nesse momento extremo de lucidez, para

obstruí-los e impedi-los de se religarem ao que vocês são.

***

É nesse sentido que hoje e, sobretudo, desde pouquíssimos meses, toda a humanidade, qualquer que seja o seu
caminho, é chamada a ver, em Verdade, o mundo tal qual ele é e não como o que aqueles que os controlam querem

que vocês vejam e não como o que o seu ego gostaria que vocês vissem.

Esse abandono à Luz é um ato.

É um ato da Graça feito a si mesmo, autorizando-os a ir para a sua Verdade.

Ir para a sua Verdade é também aceitar ver a Verdade.

Aceitar se olhar sem viés, sem filtro.

E, ao aceitar se ver, não julgar, não condenar e impulsionar o movimento da Consciência.

É isso que lhes será proposto, pela realização da Cruz, vocês devem, vocês mesmos, passar por essa Cruz.

Não vejam, nesse nível, qualquer sofrimento, qualquer punição sofrível, mas simplesmente um momento intenso de
revelação e de cara a cara com vocês mesmos.

É dessa cara a cara que irá resultar a sua capacidade para ir para a Luz.

A preparação que alguns de vocês acompanharam, que seja nas Núpcias Celestes ou, para outros, desde vários
anos, mesmo a décadas, tem apenas uma única finalidade, de fazê-los viver esse reencontro consigo mesmo.

É preciso, para isso, no contexto desse abandono, deixar de reconhecer toda projeção, deixar de reconhecer toda
Crença e toda suposição, abordar essa etapa como uma criança, manter-se centrado no instante, no aqui e agora,

centrado em meio à sua Consciência em via de Unificação, essa que, desde o início do ano, por intermédio dos
Melquizedeques ou dos Arcanjos, tenta fazê-los alcançar Vibratoriamente esse estado.

É nesse estado e não em qualquer reflexão que vocês poderão viver o que têm para viver, se tal for a sua aspiração,
se tal for a sua Vibração.

Essa etapa não é a última etapa, mas ela é a etapa principal e capital, permitindo-lhes então atuar nesse mundo,
religados ao que vocês são, religados à Unidade, na Unidade e na Alegria.



***

Muitos seres humanos, nessa dimensão, que irão realizar esse abandono à Luz, verão a sua Consciência se
transformar, completamente e de uma única vez, de uma única vez, preparando-os para conduzir, cada um

individualmente, mas para o conjunto, o seu Despertar para a Luz.

Não intelectualmente, não como um desejo, mas, bem mais, como o estabelecimento da Verdade, a fim de permitir
apreenderem a Unidade e se tornarem essa Unidade.

O abandono à Luz será tão mais fácil como lhes será fácil alinhar-se em si mesmos, silenciar o barulho do mundo, o
barulho da sua cabeça, o barulho das suas feridas, das suas emoções, silenciar tudo o que não é d'A Fonte, da

Verdade e da Alegria.

Não por qualquer vontade, mas, bem mais, por uma aquiescência à Luz.

Aquiescer à Luz é capitular.

Render-se.

Ir para o que vocês são.

É isso.

O mecanismo da Luz, operando em meio à Cruz, em meio à Revelação das Chaves Metatrônicas, irá permitir-lhes, se
vocês as acolherem em Consciência e não por qualquer compreensão, na Luz Vibral e não na cabeça, mas no
Coração, Vibrar em uníssono com A Fonte, vibrar em uníssono com a Verdade absoluta existente nos mundos

Unificados.

Bem amadas Sementes de Estrelas, nós amaríamos, nós, os Arcanjos, que vocês se alegrassem como nunca com o
período que vem a vocês, do afluxo da Luz e da revelação.

Vocês entram em pleno Coração da revelação a si mesmos, da revelação da Ilusão desse mundo.

Vocês penetram no Coração da Verdade absoluta da Unidade e da Fonte.

Não há nem que temer, nem que esperar.

Não há nem que projetar, nem que imaginar.

Há, simplesmente, que se tornar como a criança, vivendo o momento na sua plenitude e na sua Verdade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, a segunda janela.

O que está vindo é Fogo.

As características desse Fogo são diferentes segundo o modo que vocês têm de viver o Fogo.

Eu não falo do Fogo que queima vocês.

Eu não falo da chama existente em meio a essa Dimensão, como vocês podem observá-la acima de um Fogo.

Mas eu falo do Fogo do Amor, da revelação do Amor, da Vibração de uma rapidez desconhecida no seu mundo,
levada a para vibrar nas suas estruturas físicas e sutis como na sua Consciência.

O Fogo queima o que não é verdadeiro.

O Fogo queima o que é Sombra e permite desvendar e revelar a Luz e a Verdade absoluta.

Nenhuma Verdade relativa pode resistir diante do Fogo.

Nenhuma Crença pode protegê-los, isolá-los do Fogo.

É isso que é para viver: Vibração da Consciência Unificada, revelação do Estado de Ser, da Fonte autêntica e não
de qualquer imagem distorcida, manipulada desde milênios por aqueles que foram denominados, por alguns de

vocês, Arcontes.

Essa Verdade, esse Fogo, irá permitir-lhes descerrar os seus olhos e ver, em Verdade, além de tudo o que vocês
possam imaginar.

Seguramente, essa Luz e esse Fogo, para alguns, fará ruir, em si, algumas Ilusões sobre o que acreditam de si
mesmos, do mundo, da realidade desse mundo, mesmo.

Mas nada há a temer porque esse Fogo é o Fogo de Amor, Fogo da Verdade, desvendando e desmascarando o que
vocês são em Verdade em meio ao Estado de Ser.

***



Terceira janela.

Estar no Ser.

Estabelecer-se em meio à Presença eterna a vocês mesmos.

Deixar os mundos do efêmero, os mundos da aparência, os mundos da imagem, para penetrar no que vocês são.

Não mais estar na projeção da existência, mas na Verdade da Vida.

O Fogo vem revelar o Estado de Ser.

O Estado de Ser é uma estrutura móvel.

Uma estrutura vibrante.

Uma estrutura da qual vocês esqueceram o teor e a consistência.

Cabe, se tal for o seu impulso, acolher, acolher esse Estado de Ser.

Acolher o Estado de Ser se reflete pela Alegria, pela Ação da Graça e pelo acesso ao Ilimitado.

Porque o Estado de Ser é Ilimitado.

Vocês estão então convidados a passar da limitação ao Ilimitado.

Essa passagem, efetuada graças ao abandono à Luz e graças ao Fogo, realizar-se-á, para vocês, da melhor maneira
possível.

Isso não é uma questão de fé.

Isso não é, tampouco, uma questão de confiança.

Isso é, menos ainda, uma questão de desprender-se, mas, bem mais, isso é ilustrado pela parábola de Cristo, durante
a crucificação, no momento que eu denominaria a última dúvida e o último grito, nessas frases especiais que levaram
à modificação dos elementos da Terra e à fecundação da Terra pelo sangue de Cristo: « Eli, Eli, Lama Sabachtani ».

Nessa simples frase se resume o que é para viver, o que é para realizar.

Realiza-se também o último grito daquele que se lança no vazio, superando, por ele mesmo, os seus últimos medos,
as suas últimas projeções, as suas últimas suposições, que são, por Essência, todas, sem exceção, falsas porque

resultantes da Verdade relativa do instante e do momento efêmero em meio a um mundo efêmero.

Alcançar a imortalidade e a Consciência infinita do Ilimitado é uma renúncia, um sacrifício instantâneo da forma
ilusória em benefício do corpo imortal, corpo de Fogo, para se tornar,pela Presença do Mestre da Luz em meio ao

seu DNA revelado, Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do Sol, para se tornar o Sol que vocês são.

***

A conjunção do abandono à Luz, da revelação do Fogo e do Estado de Ser é a condição tripla permitindo ativar em
vocês as Três Lareiras, alinhá-los, Unificá-los a fim de encontrar a sua Tri Unidade na presença reunificada da nova
Trindade: Cristo, Maria e Miguel, dos quais vocês são o filho digno, portador, no seu DNA e na sua Vibração, dessa

Dimensão de Sementes de Estrela que lhes convêm realizar para a glória do Um, para o retorno ao seu Ilimitado.

Alguns de vocês irão viver isso dentro de muito pouco tempo, não significando, no entanto, a retirada dessa
Dimensão porque vocês deverão operar em meio a essa Ilusão, para que o seu entusiasmo e o seu Fogo apareçam,
permitindo estabelecer a Luz nesse mundo e espiritualizar esse mundo, para permitir a libertação da Terra e o seu

parto na nova Dimensão.

O momento do fim da separação chegou.

O momento do fim da Ilusão na sua Consciência chegou.

Tudo o que não é da Luz, tudo o que não é da Verdade, deve desaparecer pelo próprio princípio da Luz.

É para isso que vocês estão convidados.

Isso poderia ser denominado as Núpcias Terrestres, permitindo à Terra se elevar na Luz, extrair-se da influência da
Sombra a fim de realizar a sua sacralidade.

E vocês estão aí para isso, para vocês como para o conjunto dos seus Irmãos e dessa Terra.

Vocês irão perceber, em meio à revelação do Fogo, que não há qualquer separação, ilustrando, assim, a realidade e
a Verdade absoluta das palavras de Cristo: “nós somos todos um” que não será mais uma palavra em vão, mas, bem

mais, a realidade Vibratória do Absoluto, vivenciada pela Ação da Graça no veículo eterno.

Bem amadas Sementes de Estrelas, o que acontece e o que irá acontecer reflete o que A Fonte, ela própria,
denominou, ainda há pouco tempo, o lembrete e o alarme do seu juramento e da sua promessa (*), o despertar da
sua Unidade, o abandono da Ilusão, o abandono do que não é verdadeiro, do que não vibra de acordo com a Luz

Unitária e com A Fonte.

Filhos da Lei do Um e Filhos da Fonte, tornando-se Um e Fonte vocês mesmos, para não mais estarem separados,
para não mais serem limitados.



***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, pela minha Presença nesse canal, pela aproximação Vibratória
que é essa que eu realizo e que irá complementar, depois de mim, o Arcanjo Uriel, é-lhes desde já possível se

reaproximarem da Presença.

Presença a si mesmos, assinalando e refletindo o abandono à Luz, a ignição do Fogo em suas Coroas para que elas
resplandeçam pela Eternidade.

Eu proponho, quanto a mim, antes de abrir uma troca pelas palavras e pelas Vibrações, acolher durante alguns
minutos a Vibração da minha esfera de ação em meio ao Amor e ao planeta Vênus.

Eli. Eli.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos das Estrelas, na minha Presença e na sua Presença, se houver questionamentos relativos ao
que nós viemos trocar pela Vibração e pela palavra, se me for possível ali colocar mais Vibrações e palavras, então

eu o farei.

***

Pergunta: poderia nos fazer reviver, uma segunda vez, essa Vibração que você emitiu?

Eu estou aí, na Presença, entre vocês, para isso.

Eli. Eli.

... Efusão de energia ...

Pela Graça da Divina Maria, é-me concedida a Graça de fazê-los Vibrar em meio à Presença.

Elohim. Elohim.

... Efusão de energia ...

Em meio à Vibração, persistindo na Presença, na sua como na minha, unificados sobre o DNA de Maria e d'A Fonte,
nós podemos continuar a trocar.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, resta então, dentro de alguns instantes, acolher o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença
e da Reversão, aquele cuja Vibração e Consciência podem lhes permitir ir para o que eu vim lhes falar.

Que a Paz, a Alegria, o Amor, a Luz e a Verdade estejam em vocês, para vocês e por vocês.

Eu lhes digo, quanto a mim, em qualquer hora do seu tempo, em meio às Radiâncias.



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

(*) – A FONTE (16.07.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2012/02/a-fonte-16-07-2010-autres-dimensions.html

***
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~ O princípio da CRUZ ~

E bem, Caros Amigos, estou extremamente contente de encontrá-los.

Eu venho, hoje, falar-lhes um pouco do que representa o princípio da Cruz.

Então, Caros Amigos, para mim, a coisa mais simples não está no nível espiritual, está no nível da linguagem e das
tradições populares (o que está presente, pelo conceito de Cruz, em todas as civilizações) que me parecem o mais

importante e também os dados históricos e não unicamente espirituais.

Primeiramente, nós vamos partir da linguagem, porque vocês sabem (vocês tiveram, no ano passado, a Revelação
das Chaves Metatrônicas) da importância da linguagem permitindo passar ao Verbo.

Isso, era já algo importante.

É o único elemento que eu lhes darei sobre isto, sem isso eu seria puxado pelas orelhas pelos Arcanjos, não é.

Mas há uma ligação direta.

***

Em seguida, no nível do imaginário, o que acontece ao nível da Cruz?

As primeiras expressões que vocês têm no ocidente, quando vocês dizem: “você pode fazer uma Cruz em cima”, isso
que dizer o quê?

Isso quer dizer que a coisa não vai existir.

Há também uma expressão, quando dizem: “é a Cruz e o estandarte”.

Isso quer dizer que é algo que lhes parece extremamente complicado.

E, além de tudo isso, o mais simples da linguagem universal é quando você não sabe ler e escrever (eu digo que hoje
é extremamente raro), pedem-lhe para fazer uma cruz.

***

A Cruz é algo sobre o qual atrai a sua atenção e a sua Consciência, seja através da assinatura ou através do fato de

O.M. AÏVANHOV - 06 de agosto de 2010
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dizer qualquer coisa, pode-se fazer uma Cruz em cima.

Também, quando vocês querem, por exemplo, responder a questões onde há vários quadrados. Como isso se
chama? Vocês têm que fazer uma Cruz na resposta correta, não é (ndr: Questionário de Múltipla Escolha).

Vocês vão também responder aos questionários, colocando Cruz ou não colocando Cruz.

Tudo isso reflete o fato de atrair a atenção e a Consciência sobre algo.

***

Então, depois, é claro, a Cruz é onipresente na História da Humanidade.

E eu não falo, obviamente, do cristianismo.

Há, em diferentes civilizações, a utilização de diferentes formas de Cruz.

Há desenhos [‘motifs’] ou representações alegóricas e simbólicas relacionados, por exemplo, com a Cruz hindu que foi
invertida e que se denomina Swastika, que é, de fato, um símbolo ligado a algo particular, no nível da história do

século XX.

Há também os Cruzados e as Cruzadas.

Há também, em civilizações muito antigas, das quais vocês não têm mais elementos históricos à disposição, onde a
Cruz era onipresente.

Esse foi o caso na Lemúria, na Atlântida, no reino dos Nefilins.

***

Agora, no nível da Luz, a refração da Luz se faz segundo um ângulo reto e feito uma Cruz.

Essa Cruz, que foi descrita por vários místicos, com referência a esse final dos tempos que vocês vivem.

***

Então, a Cruz também foi repetida, é claro, de maneira muito mais transformada, que foi a Cruz de CRISTO.

Primeiramente, CRISTO foi crucificado sobre um suporte.

É muito difícil matar alguém sobre uma Cruz, não é, porque é algo destinado a fazer sofrer.

A Cruz então representou, evidentemente, o símbolo, não de CRISTO, mas da igreja católica romana ou ortodoxa.

Eu repito, não é o símbolo de CRISTO.

O símbolo que foi criado pelas igrejas católicas e pelas igrejas ortodoxas e pelo conjunto das igrejas querendo, assim,
significar o sofrimento, mas também, de algum modo, a promessa de uma redenção, não é?

Até aí, vocês me acompanham.

***

Lá onde eu quero chegar, é que no nível dos Mundos Unificados, como dissociados, a Cruz representa, antes de
tudo, o momento em que há uma conexão e uma transformação.

Essa transformação, ligada ao cruzamento como lhes foi dito, de dois eixos, significa que a atenção, a intenção e a
Consciência se colocam sobre o que eu denominaria um nó.

Um nó que está ligado a uma transformação.

Mas também a uma resolução.

Tudo isso para lhes dizer que é exatamente isso que está prestes a acontecer e que acontece nessa Terra.

A partir do momento em que a Cruz é traçada, a atenção, a Consciência da humanidade e dos indivíduos, nesse
mundo, é levada a um fenômeno reparável de diferentes maneiras: reparável em meio ao Éter, reparável em meio à

astronomia, reparável também em meio ao homem.

***

Alguns de vocês falaram da Cruz no homem.

Então, essa Cruz no homem, ela é extremamente importante.



E onde é que essa Cruz está?

Ela está ligada à Ascensão, ao longo da coluna vertebral, através de algo muito preciso.

Vocês tiveram, lembram-se, no ano passado, as Núpcias Celestes que foram realizadas em 12 etapas.

Vocês tiveram, depois, as Sete Etapas.

Vocês tiveram, ao final das Sete Etapas, o despertar do Fogo do Éter e do Fogo da Terra.

E, efetivamente, no ser humano, existe uma Cruz que foi ilustrada pela passagem situada ao nível do pescoço.

A Cruz sendo simbolizada pelo homem em pé, com os braços estendidos.

Quer dizer que há um ponto de focalização correspondente à noção de acesso a algo que era incognoscível, que era
inacessível, anteriormente.

É então uma Revelação, uma atenção, uma intenção que se coloca em um ponto preciso, localizado no nível do
espaço, do tempo e dos quatro Elementos, como lhes disseram.

E esse ponto existe no Homem.

Ele está ligado ao que é denominado a Séphira invisível, Daath, isto é, a ‘porta do Conhecimento’ que, como por
acaso, corresponde ao que vocês chamam de 10ª Lâmpada.

UM AMIGO, no Yoga Celeste, ilustrou a passagem de um estágio abaixo da garganta, para o estágio acima da
garganta, pela reversão da posição dos dedos.

É exatamente isso que vocês vão viver amanhã, em nível coletivo.

Quando eu digo amanhã, eu deveria dizer, pelo contrário, a partir de hoje e nos próximos dias.

A Consciência da humanidade tem de se ver obrigada a colocar sua atenção e sua intenção em um processo novo e
inédito correspondente também à resolução, no nó, à transformação e à reversão.

Esse ponto que é ilustrado no homem corresponde, como vocês  viram, ao que é denominado a 10ª Lâmpada.

A 10ª Lâmpada equivale ao que poderia ser chamado de Comunicação com o Divino.

A Comunicação com a Luz enfim se tornou possível.

Não mais através de uma abordagem progressiva, como foi realizado nos anos anteriores e durante as Núpcias
Celestes, já que, lembrem-se, o Fogo tocou a Terra e o Fogo do Éter despertou.

Na época atual, as Núpcias Celestes irão se seguir, agora, pelas Núpcias Terrestres que correspondem ao encontro
no centro da Cruz.

Então, vocês estão diante de um evento importante, em meio à Consciência da humanidade, ilustrado em sua
Consciência individual, ilustrado em seu corpo, como em meio à humanidade, e, especialmente, em meio às posições

planetárias, disso vocês sabem já desde muito tempo.

***

As configurações astrais, astronômicas e astrológicas que acontecem amanhã só ocorrem a cada 26.000 anos.

Então, vocês estão diante de um evento importante, no plano da Consciência e também do destino.

É o momento em que a atenção e a intenção de cada ser humano devem cruzar um caminho ou outro e resolver o
antagonismo que possa existir entre uma orientação vertical e uma orientação horizontal.

É isso que está prestes a acontecer, no homem como na Terra.

Isso não quer dizer, novamente, que vocês chegaram ao extremo final, mas que o caminho está comprometido,
completamente, não há mais como voltar atrás.

Assim, a humanidade vai ser obrigada, de algum modo, a estar consciente sobre a realidade da Luz.

É, efetivamente, durante esse período, que, no nível da Consciência coletiva da humanidade, a Luz deve emergir do
meio das Trevas.

***

Isso corresponde também, como lhes foi preanunciado, ao retorno do Mestre da Luz em meio à sua Consciência.

É o retorno dos Filhos Ardentes do Sol.

É o retorno dos seres que estavam separados da sua Ilusão em meio a essa matriz, ou seja, o retorno dos Corpos de
Estado de Ser.

Tudo isso está a caminho e se revela em meio à Consciência coletiva, isto é, ninguém poderá não ver essa Cruz.

Então, naturalmente, alguns irão perguntar: “será que vamos ver a Cruz no céu?”

Ela é visível ao nível dos planetas.

Obviamente, a partir do momento em que a Luz Vibral encontrar a Luz que foi falsificada, isso se expressa por um



relâmpago e por uma Cruz.

O que não quer dizer que essa Cruz será visível, amanhã, mas que ela está em via de manifestação.

Os sinais no Céu e a Cruz no Céu irão firmar, de maneira visível, o que a humanidade vai viver quanto à falsificação e
ao restabelecimento da Verdade.

Aí está essa etapa fascinante que vocês terão que viver.

***

SRI AUROBINDO lhes revelou a aproximação da Luz vindo “destruir” as ‘franjas de interferência’ que os isolam em
meio a este mundo.

Como sabem, os envelopes isolantes foram, não extintos (sem isso, vocês não estariam mais aí), mas desagregados,
gradualmente, já há vários anos.

Mas esse trabalho foi reforçado pelas Núpcias Celestes permitindo, se o desejarem, preparar o que chega amanhã.

Lembrem-se também, quando se falava do corpo humano, que vocês tiveram as 12 etapas das Núpcias Celestes,
correspondendo aos 12 trabalhos de Hércules e também ao trabalho de reinstalação, não mais das 7 Lâmpadas, mas

das 12 Lâmpadas, em meio à humanidade, em meio à Terra e em meio ao homem despertado.

Após o trabalho dessas 12 Lâmpadas e dessas 12 semanas, houve a ativação das Sete Etapas.

São as Sete Etapas que vocês percorreram que os elevaram, por um lado, ao nível do sacro e também ao nível do
pescoço, aí onde se realiza a Cruz.

A Cruz está diretamente associada à Reversão.

***

Mas o elemento mais importante, efetivamente, é esse conceito de passagem e esse conceito de cruzamento.

Cruzamento que faz com que se tenha “antes da travessia” e “depois da travessia”.

E após o cruzamento, nada jamais é o mesmo.

Isso implica em transformações.

Essas transformações são antes de tudo uma transformação da Consciência.

E, como lhes foi anunciado pelo Arcanjo MIGUEL, durante a ‘desconstrução’, passou-se, no momento das Setes
Etapas, para a ‘destruição’ - não da vida, bem ao contrário - mas a destruição da Ilusão, da falsa vida.

Isso significa dizer que os Elementos, hoje, se manifestam, evidentemente, no nível do seu mundo e irão se
manifestar, cada vez mais violentamente, para restabelecer a Verdade.

Lembrem-se: lagarta ou borboleta.

Não precisa chamar de catástrofe e de destruição o que é um despertar e uma transformação.

Portanto, é claro, segundo o ‘ponto de vista’ e segundo a Vibração da Consciência da qual são portadores, vocês vão
chamar isso de ressurreição ou de morte.

É conforme vocês são lagarta ou vocês vão se tornar borboleta, e vocês desejam permanecer lagarta ou
verdadeiramente se tornar borboleta.

***

Quando eu digo vontade, isso não é vontade. Vocês sabem.

Vocês ainda tiveram o Arcanjo MIGUEL que expressou isso pela passagem de CRISTO na Cruz.

É o momento em que se remete totalmente à Luz.

E esse, é o desafio.

Vocês tiveram algum tempo, algumas gerações, para se prepararem para viver o que é para viver.

Então, é algo que data não de hoje, visto que já, durante a criação da Atlântida, essa etapa que vocês vivem, foi
preparada desde muitíssimo tempo.

Ela foi iniciada, ela foi programada para permitir o fim da Ilusão e colocar enfim uma Cruz sobre a Ilusão e voltar para
a Verdade.

Aqui está, se vocês desejarem, o período no qual vocês entraram.

Eu sempre disse que a França era ao mesmo tempo um país que tinha uma cabeça dura, mas que estava, de
maneira privilegiada, eu diria, isolado dos eventos climáticos.

Vocês têm tido pequenas misérias, mas que não são nada, comparado ao que vivem outros povos e outros locais da



Terra.

Mas os Elementos irão se manter tranquilos ainda durante certo tempo, ou então eles serão episódicos e efêmeros.

***

Eu lhes falei longamente, também, sobre a realização da Cruz através da Revelação do Fogo.

Esse Fogo estando presente no nível da Terra, nas entranhas da Terra, em cima do núcleo Cristalino e,
naturalmente, no que vocês denominam vulcões.

Até agora, eu havia dito que o principal sinal - que, aliás, havia sido anunciado por vários profetas e visionários -
correspondente à imagem de todos os vulcões do cinturão de Fogo do Pacífico, vai agora induzir o que eu já havia

dito, ou seja, o despertar de todos os vulcões.

O despertar de todos os vulcões não vai ocorrer amanhã.

Mas, pelo fato da Cruz e pelo fato de que a atenção da humanidade está voltada a alguns eventos tocando os
elementos, mais nada poderá ser como antes.

Ou seja, a humanidade vai tomar Consciência, independentemente do caminho de cada um, em meio a essa
humanidade, de toda a falácia, de tudo o que foi ocultado.

É o papel da Luz.

***

Eu lhes disse que no nível individual, desde o mês de maio-junho, desde a instalação das últimas Etapas, muitos
seres humanos teriam mais dificuldade para sentir a Alegria, contrariamente à Revelação das Núpcias Celestes, e à

vivência das Núpcias Celestes.

Isso foi simplesmente porque o tapete foi retirado.

Precisava ser limpo, livre de poeira.

Como disse CRISTO: “mantenha a sua casa limpa”.

É esse o trabalho que vocês têm que fazer e que vocês têm que continuar a fazer, de maneira muito mais intensa, nas
próximas semanas e meses.

Ou seja, vocês se clareiam, ajudados nisso pela Revelação das últimas Chaves Metatrônicas e das últimas Estrelas
de MARIA que fazem parte, aliás, das Chaves Metatrônicas.

É isso que vai permitir ter êxito o trabalho da Cruz.

É isso que vai permitir passar a outra coisa.

Aí está o que corresponde à passagem da Cruz.

***

Portanto, não vejam ali muita analogia com CRISTO e com a história histórica.

Porque, como sabem, o símbolo da Cruz foi, ele também, falsificado.

Quer dizer que lhes representaram CRISTO na Cruz melhor do que na Glória.

E a razão da Cruz ter sido utilizada pela segunda guerra mundial.

Certamente vão se servir outra vez de outros símbolos de Cruz falsificados para impedi-los de viver a verdadeira
Cruz, que é esse famoso cruzamento, essa resolução, essa reversão e esse nó de Consciência que lhes permitem

aceder à liberdade.

Há um processo de Reversão que ocorre, como eu havia dito, no nível da garganta.

Há outra Reversão que ocorre, que é aquela do momento final em que deixarem esse corpo para penetrar, com toda
Consciência, no seu Corpo de Estado de Ser.

Essa Reversão ocorrendo na Merkabah, ou 13º Corpo, ou Veículo Ascensional.

Isso que vocês vivem ao nível da Cruz, agora, é o que poderá se chamar de pequena morte e não de grande morte
que, de fato, é o grande despertar.

É o momento em que tomam Consciência, em meio à humanidade, do Estado de Ser.

E é por isso que o Anúncio de MARIA deve acontecer nesse período capital.

Isso não quer dizer tampouco que irá acontecer amanhã.

É um momento às vezes, como vocês dizem, crucial na História da Humanidade.

Vocês passam pela Cruz.



Mas não se deixem enganar pela Cruz, por exemplo, de punição.

Isso que vem não é absolutamente uma punição.

Isso é uma Revelação.

E há muitos seres que estão em meio a religiões que vão ali ver uma punição.

Mas não há punição.

Como podem imaginar, ou mesmo apenas supor, que há uma punição para a humanidade?

Não.

Há uma liberação para a humanidade, mas essa liberação, ela passa pela destruição de algumas Ilusões.

E essas Ilusões estão prestes a se dissolver sob os seus olhos, em vocês, como no seu exterior.

E, novamente, quando as últimas Chaves forem reveladas, não somente vocês não poderão mais trapacear, como
vocês não poderão mais dissimular.

Vale dizer que deverão aceitar ser o que vocês são e ser o que vocês se tornam.

Vocês não poderão mais ter qualquer máscara.

Vocês não poderão mais estar em uma máscara, ou escondido de vocês mesmos.

Mas, principalmente, vocês não poderão mais se esconder dos outros.

É a Revelação da Luz, permitindo-lhes viver as últimas etapas, então, de passar pela Cruz.

Etapa crucial, se o é - isso quer bem dizer o que isso quer dizer - ilustrado pelos eventos astronômicos, nesse
Sistema Solar, mas também pelos fenômenos galácticos resultantes da Luz Metatrônica.

E como sabem, a Luz Metatrônica, ela vem, é claro, de Alcyone, d'A Fonte, mas ela é transmitida principalmente por
Bételgeuse, a estrela super gigante que se tornou uma supernova, e cuja Luz, com os primeiros impulsos, atingiu
vocês no ano passado, quando Nibiru foi desviado e quando as Chaves Metatrônicas, as cinco primeiras Chaves,
foram reveladas através da língua silábica original e do Verbo OD-ER-IM-IS-AL e que serão completadas, de novo,

pela intervenção da Luz Metatrônica.

***

Vocês então vão viver, em meio à sua Consciência, em meio ao seu corpo físico e em meio às suas estruturas sutis,
um bombardeamento de Luz que vai permitir aglutinar, ao redor de vocês e no seu interior, as partículas da Luz

Vibral, partículas Adamantinas que vão poder se estruturar como uma lona.

Se vocês quiserem, é como se a lagarta tecesse o seu casulo.

Vocês, vocês vão preparar a lona.

Vocês vão realmente tecer o casulo de Luz Vibral, à sua volta, para aqueles que ainda não o fizeram.

Esse trabalho vai se realizar, naturalmente, cada um no seu ritmo, naturalmente, em um tempo limitado.

Esse tempo limitado sendo o tempo consagrado aos Elementos para destruir a Ilusão.

***

Como sabem, para aqueles que se interessam, muitas transformações elementares estão em curso.

Através do Fogo, como eu havia dito.

Através da Água e do Ar, que ainda não se manifestaram.

E, certamente, o último Elemento, amanhã, que é a própria Terra, permitindo a Revelação do quê?

Disse-lhes também, do Éter.

Ou seja, o momento em que a Luz se torna realmente visível, em vocês, pela Vibração, e muito em breve no nível dos
Céus.

O Arcanjo MIGUEL havia dito para observarem os Céus.

Muitas modificações nos Céus aconteceram, agora, antes do início das Núpcias Celestes.

Então, as pessoas dizem: “mas, eu, eu não vi”.

Mas vocês acreditam que o Céu que existe é o que está acima de vocês?

O Céu, ele está por todo este planeta.

E as zonas onde se revelaram os fenômenos luminosos são as zonas que foram extremamente provadas pelas
transformações, não é.

E, hoje, esses fenômenos úmidos se mostram reforçados, como vocês viram ainda há alguns dias.

É o advento da Luz.



Eis o significado profundo da Cruz, tal como desejaram ocultá-lo de vocês, através não do significado da Luz, mas do
significado do sofrimento.

Vocês veem, toda a diferença, é como se pode manipular um símbolo, existente bem além dessa Dimensão, para
transformá-lo, ele também, em algo não tão bom que não é nem bom, nem ruim, mas que é simplesmente um ponto

nodal onde a Consciência se transforma.

É o que está em curso para vocês e que vocês vivem, no nível Vibratório, agora, para alguns, desde certo tempo.

Aí estão alguns elementos que eu quis dar para atrair sua atenção e sua Consciência sobre esse fenômeno.

***

Então, Caros Amigos, eu vou me permitir almejar uma boa continuação.

E lembrem que vocês não têm outra coisa a seguir do que vocês mesmos e a Luz, e nada mais.

E que a Luz jamais está, jamais, em meio a algo federado ou estruturado.

Vocês devem encontrar a liberdade.

Vocês de encontrar a autonomia.

Isso é muito importante.

Tem se feito o máximo, os Arcanjos, as Forças da Confederação Intergaláctica, para aliviar o peso da subordinação e
para permitir-lhes aceder à Luz que chega à Terra.

Mas vocês devem também estar conscientes de não mais dar a sua Consciência a coisas que não merecem.

É a única maneira de estarem livres e de serem verdadeiros e Autênticos com vocês mesmos.

Eu lhes digo até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://autresdimensions.info/article6299.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-6_aout_2010-article629...
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(Publicado em 11 de Agosto de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho
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 Meu nome é SNOW.

Eu venho entre vocês para falar-lhes.
Falar da liberdade.

Daquela que é, daquela que não é.

Eu venho entre vocês, acompanhada da minha Vibração de Estrela de Maria.

No conjunto das minhas vidas passadas no mundo em que vocês estão, eu sempre fui uma alma próxima da Mãe
Terra, da natureza e, portanto, do grande Espírito que vocês chamam de A Fonte.

Eu venho falar-lhes, a pedido de Maria, desta liberdade.

Hoje, sobre esse mundo onde vocês pisam seus passos, no seu povo como na maior parte dos povos, o sopro da
liberdade, que existia nesta matriz, e que era ainda possível, foi suprimido.

Ele foi substituído pela segurança que os faz crer na liberdade.
Esta segurança os colocou, queiram ou não, no medo.

E o medo é, hoje, na humanidade, o elemento o mais limitante e o freio o mais importante para o acesso ao
Espírito.

O medo é o oposto da liberdade.

Em meio ao meu povo, como em meio aos povos primitivos, antes da existência de todos esses fatores que vocês
vivem, o medo não podia existir.

Não havia que se proteger de nada, porque o medo era desconhecido.
Realmente.

Fosse através do que nos ensinavam, aqueles que nos educaram, fosse através de nosso modo de vida, do que
fosse nossa capacidade espontânea de perceber a respiração da Terra e a respiração do Grande Espírito, não havia

lugar para o medo, porque nós estávamos em segurança pelo pulso, mesmo, da Terra, que nós percebíamos.

Esta respiração que, hoje, mesmo em meu povo e em outros povos primitivos, quase não é mais percebida.

A Mãe Terra sempre foi nossa protetora.
E, em sua proteção, não havia qualquer medo, qualquer necessidade.

Nós éramos, realmente, como disseram outros Anciões antes de nós, os Filhos do Céu e da Terra.
E, em meio a este espaço, mesmo agora que eu sei ser falsificado, nós éramos realmente livres, por nossa conexão

ao Céu e à Terra.

***

Hoje, as diligências do mundo ocidental e global voluntariamente os privaram desta conexão, por diferentes meios,
simplesmente afastando-os da natureza.

Cortando-os da natureza, torna-se então muito fácil cortá-los do grande Espírito e do sopro de Vida e substituir a
verdadeira liberdade por uma ‘necessidade de segurança’ e, sobretudo, pelo medo.

Medo, eu o repito, que nos era desconhecido.
Desconhecido porque mesmo sentido por vezes por uma criança, frente a um animal selvagem, parava a percepção
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da Vida e da Terra.

E, mesmo para uma criança, ao fazer a experiência uma vez, duas vezes, bastava para fazê-la tomar Consciência que
não podia existir qualquer medo entre o Céu e a Terra.

Certamente, a liberdade estava mesmo neste espaço.
Ela não se referia ao que, hoje, lhes é oferecido, que é o acesso, para além desse mundo, à verdadeira trama do

mundo.
Mas o que lhes é oferecido pelos grandes Seres, por nós, lhes é difícil de ali aceder.

A preparação dura certo tempo.
Simplesmente porque os cortaram da Terra e, não tendo mais o apoio da Energia da Terra,o grande Espírito é

simplesmente negado, muito naturalmente.

***

Eu já disse, há pouco tempo, que o contato com a natureza era um meio essencial de permitir-lhes restringir o medo
e, portanto, melhorar, mesmo em suas Vibrações novas, a qualidade desta percepção e a qualidade de suas próprias

Vibrações.

Olhem para o conjunto de suas vidas, mesmo para os mais avançados de vocês para o retorno à Verdade, o quanto
o medo está presente.

Este medo que, ainda uma vez, foi introduzido por múltiplos fatores, ele pode ser facilmente transcendido e superado,
no que os grandes Seres, como os Arcanjos, denominaram “abandono à Luz”.

Mas vocês devem também encontrar a força, a força vital, que existe na Terra.
A Terra é seu apoio.

Não se esqueçam que a Terra faz o mesmo caminho que vocês, em seu retorno à sua Verdade, à sua sacralidade,
como vocês dizem.

Ela os acompanha e ela os precede, mesmo.

Do mesmo modo que Maria está consciente de cada um de seus Filhos, a Mãe Terra, ela também, tem Consciência
de vocês todos, sem exceção.

Ela registra, em sua matriz Cristalina Unitária, em seu centro, absolutamente tudo.

Eu sei que várias ferramentas lhes foram entregues, para permitir-lhes avançar para esta liberdade e que,
definitivamente, hoje, o que resta, verdadeira e fundamentalmente, são os medos, que vêm das feridas, das crenças,

de sua educação.

Lembrem-se que a Mãe Terra pode ajudá-los a encontrar, nela, um apoio e um desenvolvimento para o grande
Espírito, porque é apenas através da conexão ao Céu e à Terra, a Gaia, como vocês a denominam, e à Fonte, que se

transcendem todos os medos.

***

Peçam à Terra.
Entreguem-lhe suas feridas, seus sofrimentos e peçam-lhe.

Frequentemente, o ocidental pensa no céu, pensa na ajuda dos Grandes Seres, mas não pensam jamais na Terra.
A Terra também que, atualmente, vive sua mutação.

Como se lhes disse, ela dá à luz, ela se entrega e ela é portadora, inteiramente, das mesmas Energias e da mesma
Consciência que vocês, manifestadas diferentemente, percebidas diferentemente, mas as mesmas qualidades estão

presentes.

A Terra é um apoio.É em seu seio que vocês devem se elevar.

A Terra, como dizem ainda alguns povos primitivos religados, acelerou grandemente o som do tantã [espécie de
tambor].

Sua frequência aumentou.
Ela Vibra mais forte.
Ela cresce, também.

Ela cresce e ela Vibra mais forte, acompanhando sua própria transformação.

Ela vai, ela também, para sua entrega e, portanto, sua liberdade.

Eu sei que vocês, ocidentais, e muitos povos, hoje, foram forçados, de algum modo, a colocar sua segurança no
exterior de vocês, no que vocês chamam de casa, banco e seguranças, quaisquer que sejam, seguros...

Mas o que representa, a seus olhos exteriores, vantagens em sua vida, tendo lhes conferido uma forma de
liberdade, não é a liberdade.



Então, certamente, os seres que se despertam tornam-se mais conscientes e mais lúcidos do que povoa o grande
Espírito, Presenças além desse mundo.

Não é necessário, simplesmente, esquecer a Terra.
Ela os acompanha, como vocês a acompanham.

Vocês são, de algum modo, e nós fomos todos, constituídos de sua carne.

Hoje, os sons do tantã da Terra crescem ainda mais, legando-os a se colocarem, eu penso, as boas questões.

Não vejam, na agitação da Terra, cataclismos, mas simplesmente a oportunidade de se colocarem as boas questões.

***

O homem, a mulher, tem tendência a se fechar nas falsas liberdades que protegem e nivelam certas dificuldades.
A técnica lhes trouxe, certamente, facilidades, mas essas facilidades são apenas aparentes, mesmo se têm, bem

contra sua vontade, também servido à Luz e à Autenticidade.

Mas, no que concerne a seu caminho Interior, elas os impediram, bem contra a vontade de vocês, de serem livres.

Hoje, mais do que talvez há ainda algumas dezenas de anos, a técnica deve se esvair.
A parada desta técnica lhes permitirá, no momento vindo, retomar Consciência e contato em vocês mesmos, com

vocês mesmos, com o Céu e com a Terra, também.

Compreendam bem que a técnica, como a Terra, emite ondas.
Os diferentes sons dos tambores da técnica, que vocês chamam de ondas, são, antes de tudo, criados para lhes

mascarar o tantã da Terra.
Ela foi criada unicamente para isso.

Vejam hoje o futuro que lhes programaram aqueles que amam a técnica.
Querem, graças à técnica, ditar seu funcionamento, colocá-los na segurança.

Certamente, a técnica serve também.
Eu não coloco isso em dúvida.

Mas é preciso mesmo assim estar lúcido, totalmente lúcido, sobre o fato de que as ondas desta técnica, quaisquer
que sejam, vão literalmente cortá-los da Terra, queiram ou não.

A liberdade deve, primeiro, ser-lhes restituída na Terra, para compreender e viver realmente o que acabo de viver.É
por isso que, num determinado momento, todas as ondas da técnica devem parar.

Não se está ainda aí, mas isso virá.

A técnica não funcionará mais, porque a Luz e as ondas da Luz são bem mais potentes que as ondas da técnica.
Seu tantã não está no mesmo nível.

Vocês não têm que ser apreendidos de temor, porque a parada da técnica os tornará livres.

O que vocês não podem talvez aceitar pelo momento, tornar-se-á totalmente evidente quando vocês não forem mais
cerceados pelas ondas, de nenhum modo.

Vocês restabelecerão, naquele momento, a conexão com a Terra.
Quando isso se produzir, vocês saberão instantaneamente que estão no caminho para a liberdade, sua liberação.

Mesmo se isso hoje, com seu olhar de hoje, possa lhes parecer falso, vocês viverão o inverso quando isso chegar.

A parada das ondas restabelecerá a percepção da onda da Terra e, portanto, tornará possível o que vocês
chamaram de sua translação ou sua Ascensão para o Espírito.

Esta etapa, portanto, de liberação e de liberdade, é primordial e essencial e, eu diria mesmo, vital.

Vocês descobrirão então que seu Espírito é todo potente, que vocês podem se restabelecer em seu corpo, como em
seu Espírito.

De fato, as ondas da técnica os comprimem e os fecham muito mais facilmente que os fechando numa prisão,
porque esta prisão é invisível e muito mais forte que os muros.

Isso, eu duvido sim que vocês tenham dificuldades para conceber ou para aceitar, masquando esse momento vier,
vocês se lembrarão de minhas palavras.

Vocês descobrirão, então, uma precisão e uma profundeza que não conhecem ainda, mesmo para com esse mundo
que, no entanto, vocês são chamados a transmutar e a deixar.

Mas esta lucidez dos últimos tempos é tão indispensável como seu Coração.
Eu diria mesmo que esta liberdade ali contribuirá, a seu modo.

***



Se vocês tivessem a possibilidade de se colocar em um espaço, nesta Terra, onde não houvesse qualquer onda,
como é possível em lugares muito restritos, onde nenhuma onda chega, vocês constatariam muito rapidamente que

sua consciência, mesmo comum, é muito mais livre.

Nada do que foi construído, em meio à escravidão do homem branco, e da humanidade, agora, não é contrário à lei
de escravidão [dependência].

Mesmo se lhes parece efetivamente apaixonante mudar de continente, em algumas horas, ou de lugares, em algumas
horas, se comunicarem de um extremo a outro do planeta, instantaneamente.

Certamente, eu concebo muito bem, mesmo sem o viver, que isso pode ser palpitante.

Mas a verdadeira comunicação não é essa.
Ela se faz de Coração a Coração e não de vozes a vozes, levadas pelas ondas.

Eu exprimi isso também com relação, quando de minha última vinda, há algumas semanas, a mesma coisa com
relação ao dinheiro: o fato de dar uma peça, um bilhete [uma nota] não é a mesma coisa que trocar algo que foi feito

pelo homem, sem intermediário.

Quiseram, é muito simples, colocar-lhes intermediários por toda parte: entre você e o Espírito, entre você e o chefe,
entre você e aquele que tem ainda mais poder que aquele a quem você se dirige.

Mas qualquer coisa que não está na justiça do Espírito tem um fim, mais cedo ou mais tarde.
A natureza e o grande Espírito serão sempre mais fortes que as perversões de alguns.

Assim, falar de liberdade retorna a falar do que vocês não podem conhecer, devido mesmo às suas circunstâncias de
vida, mas é possível aproximar-se da liberdade com a natureza.

Certamente, isso não basta, aí também, para liberá-los totalmente, mas concorre para.

Eu diria mesmo que, no momento em que as ondas pararem, a natureza será seu salvo-conduto e sua Consciência
também, porque a natureza resistiu.As árvores, por exemplo, resistiram à falsificação.

Elas mantiveram a conexão entre esta Dimensão e o grande Espírito (as Dimensões Unificadas, se preferem).

A árvore é um vetor importante de seu alinhamento, de sua retidão, de sua verticalidade.

Há ainda árvores, apesar de todos aqueles que abateram voluntariamente, não dentro de qualquer objetivo de
serviço, mas para cortar esta conexão.

Mas ainda há, muitas.

Muitos de seus cientistas dizem que sem as abelhas não haveria mais vida.
Mas, sem as árvores, tampouco.

***

Quando existe em vocês um medo, uma ferida que volta e que os paralisa, recorram à natureza para tirar o medo,
porque a natureza guardou ainda esta inteligência de sua conexão e de seu papel entre o Céu e a Terra.

Mais do que nunca a natureza se desperta, mesmo danificada.
É por isso que, quando ouvimos que a Terra morre, esse é o olhar daqueles que não estão abertos à Luz.

A Terra não morre, ela se desperta, ela se revela.

Apesar de suas feridas, como as suas também, a Terra Vibra, cada vez mais.
Ela se libera, ela também.

E, portanto, em seu seio, vocês podem encontrar apoios importantes, em seus elementos.
A água.

As árvores, também.

Quando vocês voltam a ter confiança na natureza, ela lhes retorna: ela os coloca na confiança.

Ela lhes serve, ainda uma vez, de apoio para ir mais alto e se elevarem.

Portanto, sim, a Terra sofreu pelo que lhe fizeram alguns dos seres que andam sobre ela.
Mas ela se desperta e esta Vibração de Despertar é, se sua Consciência está bem orientada, muito mais perceptível

que suas Vibrações de sofrimento.

Ligando-se a suas árvores, a seus elementos, vocês captam esse fluxo novo de Vida,porque a Terra acolheu, ao
mesmo tempo em que vocês, o Espírito Santo, em seu núcleo, em seu Cristal, e ela lhes restituem.

Eu gostaria de dizer que o «combate» que existe em vocês existe também na Terra, mas vocês sabem bem que a



Terra é mais potente que vocês.
Ela pode portanto ajudá-los a ir para a liberdade.

***

Como o sabem, existem muitos povos, sobre a Terra como na Terra, inúmeras Consciências muito diferentes, do
mesmo modo que existem numerosos seres muito diferentes, que os assistem, ou que simplesmente vieram ver o que

acontece, porque um nascimento é sempre algo de importante nos mundos, sobretudo quando um nascimento se
acompanha de uma mudança tão radical e tão importante.

Tentem superar as imagens que alguns seres quiseram fazê-los adotar, de sofrimento da Terra, de Terra que
agoniza.

Sim, o que agoniza, é o antigo.
Ela também faz sua mudança.

Não apenas vocês.

Portanto, superem esta visão de catástrofe, de destruição, porque esta destruição, justamente, permite também ir
para a liberdade.

Ainda uma vez, aí também, como o disseram os Anciões, tudo depende do olhar, tudo depende do ponto de
vista: ponto de vista da lagarta ou ponto de vista da borboleta.

Para a Terra, é a mesma coisa.

Compreendam bem e aceitem que isso faz parte da liberação da Terra.
Nenhuma autoridade e nenhuma potência podem matar a Terra.

É impossível.
Seria necessário, para isso, fazer explodir seu núcleo Cristalino e ele é imortal.

Como vocês.

Portanto, não se atrasem nas lutas, nem nas consequências dessas lutas, mas vivam antes a promessa do
nascimento na nova Dimensão.

Aceitem também a partida de alguns irmãos animais.
Eles reencontram, eles também, sua liberdade em seu mundo de origem, confirmando em todos os pontos o que a

lagarta chama de morte e a borboleta chama de nascimento.

Apenas a visão do medo que fala de morte.

Vocês têm a oportunidade, porque é uma oportunidade, de viver o que vocês vivem, mesmo se isso represente, para
alguns desafios importantes, é uma oportunidade que, efetivamente, mesmo aqueles que vocês chamam de Anjos

desejam, porque vocês estão plenos nesse nascimento.

Então, certamente, pode sempre haver o medo de não saber o que vai nascer.
Mas, quanto mais tiverem confiança, mais se aproximarão do que há após o nascimento.

Vocês perderam a Consciência de sua imortalidade e, portanto, há este medo, onipresente, da morte.

Ora, o conjunto dos Grandes Seres que vêm vê-los, vem lhes dizer que não é mais a morte, bem ao contrário, é o
final da morte e o início da vida.

A verdadeira.

Não lhes é pedido para crer, mas para viver isso.
Isso é facilitado pela Terra.

Isso é facilitado pela Luz que os banha, cada vez mais, e que está aí, por toda parte.

***

Então, certamente, mais a Luz chega, mais as sombras querem mudar isso.
Mas isso não tem qualquer importância.

A única importância seria de ali atribuir sua Consciência.
Concentrem-se e abandonem-se à Luz, e isso bastará.

Vão para o que é simples.

Alguns Anciões falaram de humildade, de simplicidade.
Para mim, e também para vocês, a natureza é o que há de mais simples.

Ir para a liberdade é, obviamente, aceitar ser livre.
E ser livre, antes mesmo do nascimento, é aceitar viver a Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas

vidas, porque o nascimento que é anunciado é um verdadeiro nascimento.Muitos profetas, visionários, o
anunciaram, desde sempre.

Teriam então todos mentido?
Não haveria, sobre esta Terra, apenas coisas falsas?



Certamente, o mundo é falsificado.
Mas se não houvesse o menor grama de Verdade, mesmo a falsificação não poderia existir.

Isso, as sombras compreenderam perfeitamente.

Aí estão, Irmãos e Irmãs que evoluem nesse mundo, as algumas palavras que tinha vontade de dizer com relação
à liberdade.

Não sei se me resta tempo ou não para acolher suas questões, se houver...

***

Questão: posso estar admirado e na emoção face à visão de paisagens na natureza, mas aspectos da vida da fauna,
os combates, por exemplo, me fazem mal. Por quê?

Irmão, isso é característico de seu condicionamento e de seus medos porque, se você está em total confiança na
natureza, mesmo os animais que se batem não se baterão mais, não se comerão mais, em sua presença.

Assim, portanto, os aspectos que você vê com seu olhar são unicamente ligados ao condicionamento da matriz e ao
medo, mas também à própria falsificação desta matriz, onde um elemento, que não existia nos Mundos Unificados, foi

introduzido.
Este elemento se chama de predação, que é totalmente ausente nos Mundos Unificados, mesmo de carbono.

A predação resulta de uma modificação inscrita nos genes e no cérebro, que não existia antes.

***

Questão: isso significa que em outros espaços os animais se alimentam de Luz?

Os mundos de carbono, mesmo Unificados, são obrigados a se alimentarem de proteínas ou do que existe nos
mundos de carbono, mas sem, para tanto, que exista espécies animais (mesmo no que vocês chamam de insetos)

que vivem pela predação.

Essas espécies não existem simplesmente, nesses mundos.

Lembre-se também que, nos mundos que vocês percorrem e que nós percorremos, muitas espécies não existem,
porque são linhagens espirituais.

É portanto muito difícil fazer-lhes uma descrição fiel desses mundos de carbono Unificados.

***

Questão: a ressonância com as árvores me traz retidão, felicidade. Esta forma específica de confiança depende da
presença física da árvore?

Irmã, para alguns seres, a Presença física não é indispensável.
Eles são conectados e religados, pela sua história nesta matriz, de sua reencarnação passada, pela experiência

dessas reencarnações passadas e o contato com as árvores.

Alguns têm necessidade de ali se colocarem fisicamente, outros, não.

Quando a comunicação é estabelecida com uma árvore, você é reconhecido por todas as árvores, onde quer que
você esteja, mesmo dentro de um espaço onde não há árvores.

E você pode, portanto, efetivamente, estabelecer uma conexão com elas, mesmo se não estão presentes,
fisicamente.

Isso necessita um aprendizado.
Mas talvez, para você, este aprendizado foi realizado há muito tempo.

***

Questão: por que sinto tal chamado, desde algum tempo, pelas árvores, as florestas?

Irmã, este chamado corresponde ao que eu disse: as árvores estão, desde sempre, religadas.
Mais facilmente ainda, hoje, que o humano.

E, portanto, este chamado lhe permite se alinhar a si mesma.
Isso me parece muito natural e muito benéfico.



Muitos seres, mesmo entre os despertos, não têm esta consciência de utilidade da árvore.
E, no entanto, ela é extremamente útil.

***

Questão: o núcleo Cristalino vai seguir a evolução da Terra?

Como poderia ser de outro modo?
Sem núcleo Cristalino não há Terra, qualquer que seja a Dimensão.

***

Questão: a Terra, em sua evolução, vai então guardar o mesmo núcleo Cristalino?

Inteiramente, mas liberado dos freios que foram colocados pelas sombras.
Do mesmo modo que vocês desaparecerão desta Ilusão, a Terra, também, desaparecerá desta Ilusão e reaparecerá

na nova vida.

Eu creio que, em seus escritos sagrados (os únicos que permaneceram sagrados, no Apocalipse), é dito que haverá
sim novos Céus e uma nova Terra.

São as visões que compartilhei com meu povo, em minha vida, e que várias das Estrelas transmitiram à humanidade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, então, eu lhes dou todo o meu Amor e, eu espero, até uma outra vez.

*

************
*
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 ~ A REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e Caras Irmãs nesta humanidade, eu venho falar-lhes e me exprimir em relação à Consciência e, em
particular, à revolução da consciência.

De fato, no seu mundo, seja no mundo profano, nos mundos iniciáticos ou espirituais, foi sempre inculcado em vocês,
como crença, que a consciência evoluía de modo linear, eis que, mesmo nos modelos comumente admitidos na sua

humanidade, fizeram-nos crer que as leis da evolução eram diretamente aquelas que haviam sido inventadas,
literalmente, não as leis da evolução.

Mas isso não existe, tal como lhes apresentaram.

O homem jamais descendeu do macaco, mas ele descendeu do Céu.

Jamais existe linearidade na Consciência.

A passagem da consciência a outra Consciência (seja em relação à Dimensão onde fomos todos fechados, seja em
relação à passagem de uma Dimensão a outra, nos Mundos Unificados), apenas acontece através de um processo

localizado e localizável, traduzindo o modo de funcionamento desta consciência, em determinado momento, em outro
modo de funcionamento, em outro universo, em outra Dimensão, de outro sistema solar.

Assim, portanto, não há linearidade.

Durante a minha vida, quando eu descrevi a chegada da supra Consciência ou Supramental, foi-me permitido receber
uma série de informações referentes a esta ‘transformação de consciência’ que vocês estão vivendo agora.

Esta transformação não se faz de maneira progressiva.

O que se faz de maneira progressiva é a transformação do DNA e a transformação dos seus circuitos energéticos.

Mas a transformação, ela mesma, mesmo apoiada por esses circuitos energéticos e pelo DNA, passa de um modo ao
outro de maneira rápida e instantânea.

Eu tenho, aliás, chamado sua atenção, desde o início deste ano, sobre o Switch da Consciência, que alguns de
vocês puderam experimentar quando das fases de meditação regular, onde dávamos encontros no início do ano, às

19 horas [hora francesa].

A consciência passa de um estado a outro, de uma esfera a outra, através de algo que é extremamente preciso e
localizado, correspondente a um Switch, a uma reversão.

SRI AUROBINDO – 6 de agosto de 2010
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É preciso diferenciar a experiência e a expansão da consciência, permitindo aceder a outros sistemas de referenciais
e a outros sistemas de experiências, e induzindo um retorno ao modo inicial da sua própria consciência comum, ou

seja, aquela que vocês vivem, dia a dia, da experiência final da transformação da consciência.

***

Atualmente, acontecem, na Terra, duas modificações essenciais: a primeira se refere à influência da Luz Vibral  no
que eu chamaria de ‘consciência coletiva’ que visa, como eu lhes disse, fazer largar uma série de ilusões, fazer

desaparecer uma série de crenças e fazê-los viver, na coletividade, na experiência nova.

Esse momento irá firmar, quando ele chegar, o final desta Dimensão e a passagem em uma outra Dimensão.

Agora, individualmente, resta-lhes viver algumas passagens, elas também vividas de maneira rápida, senão
instantânea, permitindo-lhes expandir a sua consciência e conduzir a outra esfera de experiências, seja ainda na

consciência comum, ou seja em outra Consciência supra Consciente, existente no veículo de Estado de Ser.

Existe, durante este período, uma espécie de alquimia que acontece entre o seu corpo efêmero e o seu Corpo
Eterno.

Esta alquimia, de algum modo, tornou-se possível pela agregação da Luz Vibral, nas suas estruturas, permitindo
pouco a pouco tomar o lugar das estruturas efêmeras, através de uma permeabilidade cada vez maior do que vocês

chamam de corpo físico.

Esta permeabilidade, vocês todos a reencontraram, em um ou outro momento, e vocês a expressaram por um
aumento das suas percepções Vibratórias, das suas percepções da Energia, de pessoas, de lugares ou ainda da sua

própria Energia, circulando no interior de vocês como no exterior de vocês.

Isso representou um aprendizado.

Para alguns de vocês, ele está presente desde o início desta vida.

Para outros, ele começou a entrar em manifestação no momento em que as primeiras irradiações da Luz, aquelas do
Espírito Santo, penetraram esse mundo, depois da minha morte.

***

Nesse sentido, portanto, vocês realizaram uma série de transformações.

Transformações referentes tanto às suas estruturas celulares como ao seu DNA, como à sua própria consciência,
preparando-os para viver o que vocês estão vivendo, de maneira muito mais recente.

A passagem de uma consciência comum para uma Consciência diferente (qualquer que seja o nível de onde vocês
partem, mesmo partindo dos Mundos Unificados) acompanha-se sistematicamente de uma mudança de Vibração, de

uma mudança de estrutura e, também, de uma mudança de corpo.

Isto não é um privilégio deste final de transformação que vocês vivem nesta ilusão, mas é, sim, um mecanismo real e
concreto existente mesmo na passagem da 5ª Dimensão para a 11ª Dimensão, ou ainda da 11ª para a 18ª Dimensão,

Não pode ali haver mudança de experiência sem mudança de veículo.

Essa é uma constante.

Há, portanto, construção, no seu mundo, de um novo veículo chamado de Terra Ascensionada.

Esta Terra Ascensionada não corresponde de forma alguma à imagem que vocês têm.

Esta transformação é, aí, não mais linear.

Ela passa por uma série de elementos que vão impulsionar esta transformação, sob a influência do que é chamado
de Fogo.

***

O Fogo criador é, de fato, o elemento que impulsiona, em meio aos quatro elementos, a mudança de forma, a
mudança de manifestação e a mudança de Dimensão.

O Fogo é, portanto, não unicamente um agente de Despertar, mas um agente de transformação que permite a
dissolução de uma forma de consciência que passa para outra forma.

A passagem do seu mundo dissociado para os Mundos Unificados necessita do que é chamado de dissolução total
desta matriz.

É a única diferença com o que existe nos Mundos Unificados, onde a passagem de uma forma a outra não provoca a
destruição da forma que é deixada, mas, sim, uma colocação em quiescência desta dita forma.



O processo do Fogo foi chamado, em meio à sua consciência comum, de Fogo do Amor.

Ele se reflete pela ignição da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da Cabeça, garantia do seu possível
acesso ao veículo de Estado de Ser que eu denominei (no apocalipse de São João, sob o ditado de Cristo): a

passagem para o seu Corpo Imortal.

Foi dito que Cristo os chamaria um a um.

Obviamente, este chamado é um chamado Vibratório.

Não esperem ver aparecer um Cristo em uma outra Dimensão lhes pedindo para vir.

É a vocês que caberá passar para a sua Dimensão de Filho Ardente do Sol, ou Ki-Ris-Ti.

Esta é uma revolução de consciência total, porque assinala o abandono de uma série de coisas existentes na matriz
e às quais, infelizmente, a humanidade, a título coletivo e também vocês, a título individual, deram peso, consistência

e realidade.

Mas esta realidade não é real.

Ela é simplesmente um meio de fazê-los subsistir na ilusão.

***

O momento atual é um momento de grandes mudanças.

O bem amado Omraam explicou o que era a passagem da Cruz.

Ela corresponde, efetivamente, à revolução da consciência.

A vantagem é que a revolução da consciência, a título individual, é anterior à revolução da consciência existente no
coletivo, permitindo a um máximo de consciências, nesta matriz, despertar-se si mesma na sua Verdade.

Há portanto uma latência, efetivamente, entre o processo existente, a título individual, e o processo existente a título
coletivo.

Esta latência é o tempo, necessário e suficiente, que permite a um número sempre maior de almas viverem esta
revolução da consciência.

Há possibilidade, já desde os Casamentos Celestes e sobretudo desde essas poucas semanas, de uma acentuação
dos processos Vibratórios alquímicos existentes na Coroa Radiante do Coração e da cabeça, permitindo, por

intermédio também do Fogo da Kundalini, realizar esse Fogo do Amor.O Fogo do Amor é o agente que permite viver
o Amor e se juntar aos Mundos Unificados.

Não há outra possibilidade.

A dissolução da matriz passa também pelo Fogo cósmico que vem colocar fim à ilusão.

Vocês sabem pertinentemente, mesmo em meio ao pouco de dados históricos existentes e que podem ser
consultados no seu mundo, que cada civilização conhece um período específico que é chamado de desaparecimento.

Obviamente, o desaparecimento de uma civilização não corresponde ao desaparecimento das Consciências.

É simplesmente uma migração da Consciência para outra esfera.

***

Até agora, civilizações desapareceram, mas reencarnaram-se na mesma esfera, sem poder escapar desta esfera de
ilusão.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes porque, através da Revelação e da instalação da Luz Vibral, é
possível, literalmente, passar para outra coisa, para outro campo de experiência, que não estará mais completamente

limitado por uma forma, por uma crença, qualquer que seja.

A problemática, no nível coletivo, é que o ser humano - no sentido global – deu peso e deu forma a uma série de
crenças às quais aderiu, a título coletivo.

E, no nível individual, é extremamente difícil de desapegar-se de alguns tipos de crenças.

Essas crenças vocês a conhecem todas: além daquelas que vocês escolheram, há aquelas que lhes foram impostas
pelo modelo de sociedade no qual vocês estabeleceram o mundo ocidental (e, infelizmente, para se juntar, hoje, o

mundo da Índia e do Oriente, como a maior parte dos mundos se juntou), dando ainda mais peso e fazendo crer que
esse único modelo de sociedade é o único viável e o único existente, e o único possível.

Tanto que, em minha vida, e nas gerações anteriores, houve diferentes modelos de civilizações que coexistiam.

Aqueles que agem na trama da consciência, de modo a impedi-los de aceder a este aspecto Ilimitado de vocês
mesmos, tudo fizeram para unificar suas próprias crenças em uma única humanidade.



E isso se chamou nova ordem mundial.

Eles chegaram a suprimir da superfície da Terra, progressivamente, qualquer crença em um outro modelo de
civilização ou em um outro modelo de sociedade.

Há, portanto, necessidade, hoje, de não mais aderir a qualquer desses modos de crenças e àquele, tornado único,
chamado de materialidade. 

O problema é que, mesmo os seres espirituais (nas diligências perfeitamente Autênticas, querendo escapar desse
condicionamento) apoiam-se nesta dita materialidade sem poder vislumbrar qualquer saída da matriz ligada a esta

materialidade.

E assim, portanto, há, hoje, em meio aos movimentos espirituais que seguem as linhas diretivas inscritas na matriz,
uma incapacidade total para escapar à dualidade e à matéria.

Isso, entretanto, representa escolhas.

Essas escolhas foram impostas, mas, entretanto, alguns ali aderiram.

***

E a Revelação que vai acontecer agora corresponde, verdadeiramente, a esta oposição, não tanto entre uma ilusão
(que está condenada) e aqueles que estão despertos, mas entre aqueles que estão despertos e aqueles que

resistem à realidade da Luz, ainda mantendo sistemas espirituais prescritos.

O desafio existente é esse.

Eu falo das esferas espirituais existentes ainda na matriz.

Vocês vão se encontrar confrontados, uns e outros, no nível espiritual, com a liberdade que lhes é prometida e à qual
acedem e ao que (mesmo no que é busca espiritual) irão impedi-los de aceder (em vocês mesmos como no exterior

de vocês) a esta liberdade, pela adesão a sistemas de crenças prescritos.Pela adesão a sistemas de crenças
completamente falsificados, chamados de ‘ensinamentos espirituais’ e que os impediriam, e que irão impedi-los, de

viver a sua revolução.

Assim como foi dito (já em minha vida, e especificado, de maneira muito hábil, por aquele que vocês chamariam de
Krishnamurti: ele exprimiu com palavras simples, mesmo se, naquele momento, poucos seres o compreendessem)

porque não havia possibilidades de acesso ao que Krishnamurti chamou de “a outra margem”.

Hoje, isso lhes é possível.

Mas, mesmo através deste acesso, mesmo entre vocês, aqui presentes, há os que vivem Vibrações, há quem viva o
Fogo do Coração, mas que tentam a todo custo trazer o que vivem para uma experiência conhecida.

Ora, vocês devem se liberar do conhecido.

Não há possibilidade de aceder ao Estado de Ser se vocês não estiverem liberados do conhecido, no nível
espiritual.

Esse caminho é inteiramente novo.

Ele jamais foi frequentado, jamais foi empregado.

É por isso que, na sequência dos Casamentos Celestes, houve (independentemente do bloqueio em relação ao
DNA, que o Mestre Omraam elucidou com os Mestres geneticistas)muito poucos seres que foram capazes de se

juntar ao seu Estado de Ser.

Seja qual for a sua capacidade para Vibrar na Coroa Radiante da Cabeça, na Coroa Radiante do Coração ou mesmo
no Despertar da Kundalini.

O que bloqueou não é por conta da matriz, mas, em meio a esses indivíduos, os seus próprios apegos a modelos
que não têm mais curso nos Mundos Ilimitados.

***

Assim, hoje, é-lhes solicitado, verdadeiramente, se vocês quiserem aceder a esta revolução total da consciência, para
se preparem, para se dissociarem de todos os sistemas que existiram na superfície da Terra.Quer vocês chamem

isso de budismo, quer vocês chamem isso cristianismo, judaísmo.

Qualquer que seja o modo de religião que existiu, qualquer que seja o modo de crença ao qual vocês aderiram, quer
seja através de circuitos energéticos, de escolas energéticas, mesmo as mais puras, vocês devem, hoje, tornar-se

novo novamente.

Quer dizer que vocês não poderão aceder, livre e facilmente, à realidade da Verdade absoluta da Luz enquanto
aderirem a qualquer crença ou a qualquer caminho procedente de modelos existentes na matriz.

Compreendam bem que isso não quer dizer que há um julgamento com relação à Verdade ou à não Verdade desses



modelos, mas que existe, nesse nível, uma necessidade de superação, uma necessidade de transfiguração real de
tudo o que existiu, em vocês e ao redor de vocês, até agora, a fim de se reencontrarem totalmente novos e virgens,

no plano Vibratório.

Isso irá lhes facilitar grandemente a tarefa e isso irá facilitar também o que foi chamado, por Anael, e longamente
desenvolvido, de abandono à Luz.

Lembrem-se o que sempre dissemos: apenas vocês que podem dar esse passo.

E esse passo só pode acontecer no abandono à Luz e, também, no ato de se desviar, em consciência e
inteiramente, de tudo o que fez as suas crenças existentes na matriz.

***

Vocês não podem penetrar no Estado de Ser aderindo ao que quer que seja pertencente à matriz.

Não há nada da lagarta que deva ir para a borboleta.

Qualquer que seja o quadro de referência e de crenças que lhes permitiu evoluir até hoje,mesmo este, deve
desaparecer.

Obviamente, não é questão de fazer desaparecer isso, eis que vocês o vivem, mesmo no nível energético, mas de
adotar um ponto de vista de consciência totalmente novo e totalmente liberado de tudo o que fazia os engramas da

matriz, mesmo, e sobretudo, no nível espiritual.

Vocês devem, portanto, abandonar todos os modelos que existiram na matriz.

Vocês devem, portanto, abandonar tudo o que é crença.

Vocês não devem mais crer em nada, exceto no que vocês vivem.

Obviamente, o mental vai procurar, até o tempo que vocês o dominarem (não querendo dominá-lo, mas
abandonando-se à Luz e à Coroa Radiante do Coração), provocá-los em um princípio existente na dualidade, que é

a justificação e o princípio de adesão.

O que é esta justificação e esse princípio de adesão?

É, através do que vocês vivem, no plano de expansão da consciência, querer explicar, justificar e validar, através de
algo do exterior de vocês.Ora, enquanto o mental agir assim, ele representará, para vocês, o freio mais importante

para a sua ascensão ao Estado de Ser.

Recordem das palavras de Cristo: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança”.

Quer dizer virgem de qualquer crença, de qualquer ideia, de qualquer suposição e de qualquer adesão ao que quer
que seja.

***

Vocês devem se apresentar livres, com relação à Luz, para poder esperar viver esta revolução sem qualquer zona de
atrito e sem qualquer freio existente em meio mesmo à consciência limitada.

Vocês devem, agora, portanto, aceitar, além do abandono à Luz, não mais dar peso e corpo a qualquer crença,
mesmo àquela que lhes permitiu existir mesmo em suas atividades, quaisquer que sejam.

Vocês devem aceitar viver o que têm que viver, sem tirar qualquer proveito, sem tirar qualquer interpretação, porque
o proveito e a interpretação serão sempre o que lhes será sugerido pelo mental e não pelo Estado de Ser.

O Coração sempre foi dito suficiente a ele mesmo.

Ele é.

Ele não tem necessidade de ter.

Ele não tem necessidade de justificação e ele não tem necessidade de referenciais, quaisquer que sejam.

A facilidade de se estabelecer na revolução da consciência e de passar no Estado de Ser decorre diretamente do seu
abandono ao que não é o Estado de SerPassar do casulo, da lagarta, à borboleta, apenas se pode fazer desse

modo.

Assim, portanto, cabe-lhes também, hoje, dissolver inteiramente, em vocês, o que não pertence ao mundo do Estado
de Ser e, pode-se dizer, sem figura de linguagem, que tudo o que vocês imaginam pertence à ilusão.

Vocês não podem penetrar as esferas do absoluto estando limitados de qualquer matéria.

Vocês devem, portanto, pensar e viver no Ilimitado.



Apenas desse modo vocês irão aceder a esses Mundos Ilimitados.

Vocês não podem levar alguma parte do limitado para o Ilimitado.

***

O Switch da Consciência, e a transferência total da Consciência, no momento final, ligado à dissolução desse corpo
ilusório, apenas pode ocorrer se vocês prepararam isso.

E é exatamente o trabalho que lhes resta a realizar, nos tempos que se abrem a vocês a partir de hoje.

Esta revolução da consciência necessita, o que é difícil para o ser humano, de suprimir o conjunto dos seus
marcadores.

Quaisquer que sejam esses marcadores (que lhes permitiram resistir aos seus próprios medos, desviar dos seus
próprios medos), vocês devem, hoje, superá-los e transcendê-los.

Isso significa um mecanismo de consciência, mais do que o fato de se retirarem desse mundo, que estritamente nada
quer dizer, e que seria, aí também, uma fuga da Verdade.

Mas convém, como disse Mestre Omraam, estar cada vez mais lúcido, cada vez mais claro sobre o que vocês
são: tornar-se transparente frente a você mesmo, para poder esperar penetrar a profundez da Verdade.

A profundez da Verdade não se importa com os papéis sociais.

Ela não se importa com aparências e ela não se importa com tudo o que vocês construíram na ilusão.

***

Lembrem-se, já, com relação às portas da morte física, de que vocês não levam nada do outro lado, além da sua
Consciência, e ela somente.

Agora, no Estado de Ser, vocês levam apenas a sua Consciência e a sua lucidez, e nada mais.

E vocês não podem, portanto, levar qualquer das suas crenças, ou qualquer dos seus pressupostos adquiridos, que
lhes permitiram chegar aí onde estão.

Vocês devem portanto abandonar todas as crenças e se centrar, cada vez mais, na Consciência do
Coração, levando cada minuto da sua vida, da sua consciência e da sua atenção ao peito.

Do que o ser humano não tem, geralmente, Consciência (mesmo percebendo o que vocês chamam de Energia,
qualquer que seja, magnética ou supramental), é que a maior parte do que acontece na consciência comum,

acontece no nível do ego e também no nível da fronte, quer dizer, no nível do aspecto discursivo, comparativo e do
aspecto que vai, permanentemente, levá-los a julgar o que é bom e o que é mau para vocês.

Ora, no Ilimitado, como dissemos, não há nem bom, nem mau.

Há somente estabelecimento no Ser, que está bem além do aspecto bem/mal que os impulsionou e se imprimiu
mesmo em suas estruturas biológicas.

Há portanto, nesse nível, um ‘fator de transcendência’ que é o não julgamento, como foi anunciado por Cristo.

Esse não julgamento que deve se exercer como um ato de consciência lúcida, no Coração, é um exercício a realizar a
cada respiração da sua vida para não julgar.Seja você mesmo ou o que quer que seja, ou qualquer circunstância

que seja.

Isso é extremamente importante, porque é através do aprendizado desse não julgamento que vocês vão se desfazer
deste hábito (existente em sua vida e que lhes permitiu aliás subsistir na ilusão): fazer a triagem entre o bem e o mal;

o que é bem e o que é mal para vocês.

Isso foi chamado, pelo Mestre Omraam, de abandono à Luz e também de Fluidez da Unidade.

***

Apenas nesta Fluidez ou nesta Ação da Graça, se preferirem, que a sua vida irá se desenrolar como a Luz o entende
e não como entende o seu ego e a sua personalidade.

Mas a Luz Vibral, uma vez instalada em vocês e construída, desenrola a sua vida sobre as linhas de menor
resistência.

E ela vai instalar, pouco a pouco, em vocês, a Fluidez, a Unidade, a sincronia e, sobretudo, a facilidade.

Basta dar o primeiro passo.

Basta fazer a experiência desta facilidade para compreender e viver que a verdadeira solução está nesse nível e em



nenhum outro lugar em suas escolhas e em suas decisões.

Porque as suas escolhas e as suas decisões sempre irão decorrer do seu mental e, no mental, vocês se enganam
uma vez em duas, sistematicamente, mesmo se forem clarividentes.

Isso vocês podem verificar a cada dia nas decisões que tomam.

Agora, superar esta etapa do mental e, portanto, aceder ao Supramental, é ter confiança na Luz e, sobretudo, deixar
agir a Inteligência da Luz, que levará seus passos, sua vida e sua consciência para a facilidade, para a evidência,

para a simplicidade.

Nesse caminho, nesta revolução de consciência, tudo é simples, quaisquer que forem as circunstâncias do ambiente.

Eu parafrasearei, dizendo que vocês poderiam estar no meio de um evento extremamente traumatizante e coletivo,
sem ser afetado de qualquer maneira, porque a Inteligência da Luz fará de tudo para que vocês não sejam afetados

pelo princípio de dualidade ou de destruição.Assim é a Inteligência da Luz.

Alguns disseram que a Luz é mais Inteligente do que a personalidade.

Isso é totalmente verdadeiro.

Porque ela sabe se adequar e agir para que esta ação ocorra, sempre, na Luz Unitária, o que não é o caso na sua
dualidade.

Vocês precisam, portanto, gradualmente, pouco a pouco, eu diria mesmo, cada vez mais urgentemente, e cada vez
mais diretamente, colocarem-se sob a influência da Luz Vibral.

Isso está além dos sinais, porque (vocês podem observar como seres humanos e como eu também observei na minha
vida) assim que um sinal se manifesta, o mental apreende-se para tentar etiquetá-lo e uni-lo a algo que vai,

geralmente, obviamente, ao sentido do que se quer, e não ao sentido do que quer a Luz.

O que é profundamente diferente.

***

A confiança na Luz é algo que deve se estabelecer, doravante, e pelo ‘princípio da revolução da consciência coletiva’
que está chegando, permitindo-lhes viver isso, cada vez mais lucidamente e cada vez mais facilmente.

Isso lhes será muito mais facilitado pela junção das sete e últimas Chaves da Luz, e das três Estrelas de Maria, na
sua Coroa Radiante da Cabeça.

Em meio à fusão da Coroa Radiante da Cabeça e do Coração, o Coração domina sobre o mental.

Ainda é preciso observar, através da Vibração, o que chega do Coração e o que chega da cabeça.

Ainda é preciso observar, nos eventos que sucedem e que se desenrolam na sua vida, o que está ligado ao seu
mental e o que está ligado à Unidade.

As coisas são profundamente diferentes.

Observem como o ser humano tem tendência, mesmo entre aqueles que já vivem esta transformação da
consciência, em querer identificar, projetar e principalmente justificar um elemento que é vivido, ou a necessidade de
interpretação, para fazer aderir a um modelo existente e onipresente, enquanto que jamais a Luz irá lhes pedir isso.

Isso os afasta do abandono e vocês devem se desembaraçar, agora, cada vez mais rapidamente, desses hábitos de
'querer explicar'.

A explicação irá se situar sempre no nível do mental e, portanto, no nível de levá-los às crenças.

A experiência da Luz Vibral os libera, na condição de que aceitarem ser liberados.

Essa é a armadilha do ego, levando-os a se estabelecerem na cabeça e na ilusão Luciferiana.

Estabelecer-se no Coração e deixar Vibrar o Coração, e sobretudo estar lúcido no momento em que o Coração
Vibrar e no momento em que a Vibração do Coração se atrasar ou se apagar quando vocês não estiverem

conformes à Inteligência da Luz: este é o desafio que vocês devem realizar nas próximas semanas.

Ainda mais que as circunstâncias ambientais, assim como deixamos entender várias vezes, chegaram hoje a uma
aceleração sem precedente e a uma modificação do seu ambiente,sem precedente, mesmo no país que vocês estão.

Vocês devem, portanto, soltar-se em relação a tudo isso.

***

Apenas no Coração que vocês irão encontrar a segurança e a facilidade.

Nada do que for exterior, se vocês derem peso, poderá ser fácil ou evidente.



Assim, portanto, tudo o que os obstrui ou os bloqueia, no caminho da Unidade, deve ser simplesmente colocado na
Luz, sem ali dar mais importância ou Energia.

Sigam, na sua vida, as linhas de menor resistência e observem a resposta do seu Coração.

O Coração não mente jamais.

Ele sempre irá conduzi-los para onde é preciso que vocês estejam.

Para onde é preciso que vocês se estabeleçam, em vocês como no exterior de vocês.

Vocês devem tomar e fazer a experiência de que não são mais vocês que decidem, mas que é a Luz que decide por
vocês.

Obviamente, no que se refere às funções fisiológicas, é evidente que não é a Luz que vai decidir fazê-los respirar.

Aliás, eu me fiz longamente ouvir sobre o que acontece no momento em que o Switch da Consciência se estabelece:
para saber que a respiração não se faz mais no nível dos pulmões, mas no nível celular e no nível do Coração.

O que quer dizer que não há mais respiração, no sentido em que vocês o entendem.

O que explica que, no Samadhi ou no Maha Samadhi, a respiração se torna cada vez mais superficial e se torna
inexistente quando vocês tocam a esfera do Estado de Ser.

Há uma respiração, mas ela não se faz mais pelo oxigênio, ela se faz pelo Éter, o que é profundamente diferente.

Tudo isso está se manifestando na sua fisiologia.

Observem o seu ritmo respiratório e o seu ritmo cardíaco, nos seus espaços de alinhamento.

É um fato que, quando vocês se colocam no Coração, a respiração ocorre de maneira cada vez mais tênue.

O número de ciclos respiratórios por minuto torna-se extremamente frágil.

E essa respiração passa no nível do Coração.

Os batimentos do coração diminuem e vocês se estabelecem no Estado de Ser.

Deve ser a mesma coisa nas suas decisões, no que vocês têm que fazer e que ser.

***

Deixem-se guiar pela Luz.

Isso não quer dizer ser passivo.

Isso não quer dizer se revoltar, bem ao contrário, com os eventos que irão se apresentar a vocês e que já se
apresentam a vocês.

Mas, bem mais, transcendê-los pela Consciência da Unidade, estabelecendo-se nela.

A Luz será, de algum modo, o seu direito de Ser.

Ela será, se empregasse uma palavra vinda da sua dualidade, o seu escudo, com relação aos combates da Sombra e
da Luz.

Vocês não terão qualquer tomada na ação da Sombra e da Luz, na dualidade, em vocês, porque vocês estarão
estabelecidos na Verdade da Unidade no seu Estado de Ser.

Naquele momento, vocês começarão a perceber, por partes, as transferências da consciência no seu Corpo de
Estado de Ser, quaisquer que forem as suas dimensões de origem.

Isso será anunciado pelas modificações ligadas aos Samadhi que acabo de explicar: diminuição do ritmo cardíaco,
diminuição do ritmo respiratório, desaparecimento de qualquer percepção Vibratória, levando à transferência da

Consciência (precedida, certamente, anteriormente, por uma amplificação das percepções Vibratórias, em particular
nas Coroas Radiantes e no Triângulo Sagrado).Este é o caminho que os conduz à revolução da consciência.

Aí estão, Irmãos e Irmãs, as poucas palavras que eu tinha que lhes dar, especificando a ação da Luz, em vocês, e
esta revolução da consciência que chega, em vocês, como o sabem, agora, nos próximos dias.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, na sua Presença, eu lhes digo até breve.

Que a minha Luz azul os inunda com todo o meu Amor.
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, é com prazer que me junto à sua Presença, a fim de que minha Presença e nossa
Presença, juntas, comecem a se unificar e a Vibrar na Unidade, na Luz, na Verdade.

Neste espaço de Comunhão, juntos, vamos avançar, caminhar para o Coração, para a Verdade.

Assim, eu me proponho a responder, pela Vibração e pelas palavras, a seus questionamentos.

Assim, eu os escuto.

***

Questão: Poderia nos falar da glândula alta-major (*)?

Bem Amada Filha da Luz, existe, em seu pescoço, um conjunto de funções e de estruturas em relação com a noção
de passagem.

Assim, neste espaço, passa o ar, os alimentos, a Vibração sonora de sua voz e um conjunto de coisas relacionadas
com eventos mais sutis.

A garganta é, portanto, lugar de passagem.

Na garganta existe também, assim como o sabem, uma zona de reversão da Consciência, que passa de um estágio a
outro estágio.

A zona é também um ponto de comunicação com os Planos Unificados.

Assim, é nesse nível que se situa o que é chamado de Verbo.

O Verbo Criador, bem além da palavra e da linguagem, que permite criar.

Assim, portanto, a glândula alta-major, situada nas carótidas, participa a seu modo nas dinâmicas de passagem,
de reversão e de transformação.

Ela está diretamente religada a uma etapa, descrita em alguns de seus textos antigos, chamada de transfiguração.

É o momento em que a Luz investe a estrutura física.

É o momento em que a alma e o Espírito iniciam o caminho do retorno final para sua Unidade e sua Verdade,
extraindo-se, de algum modo, da matriz, da Ilusão, do efêmero.

A glândula alta-major participa desse processo.

Ela é vinculada também ao Verbo Criador e à noção de Mensageiro.

Ela deve portanto religar diretamente ao que é denominado Arcanjo Gabriel, Arcanjo interveniente como mensageiro
e favorecendo o que é chamada de passagem e não unicamente a reversão (**).

A reversão ocorre exatamente após a passagem, em relação e em ressonância, como o verão, com o Arcanjo Uriel.

Eu intervenho, quanto a mim, ao nível do Coração e ao nível da irradiação da Luz, como ‘embaixador do Conclave’.
A glândula alta-major está portanto ligada à sua própria transfiguração, permitindo-lhes passar de um estágio a
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outro.

Ela realiza, portanto, à sua maneira, o rito de passagem, agindo em sua fisiologia,permitindo vascularizar as zonas
de seu cérebro que, até agora, não eram vascularizadas, levando a efeito o que é chamado de ‘Estrelas de Maria’ e,
portanto, favorecendo, modificando a repartição do sangue em suas meninges e em seu cérebro, ao nível neocortical,

como nas redes arcaicas e medianas.

Isso é responsável, em grande parte, de suas percepções, por vezes dolorosas, existentes em sua cabeça,
denunciando e traduzindo a transfiguração ou iluminação.

***

Questão: no ano passado, deitado, meu peito parece que se abriu em 2, com a impressão de flutuar acima do leito
com uma sensação de bem estar, de leveza. Está ligado à abertura do Coração?

Bem Amada Semente de Estrela, isso corresponde a uma das fases, não obrigatória, mas correspondente a uma
etapa precisa da ativação da Coroa Radiante do Coração.

Isso corresponde, efetivamente, a um processo de abertura do chacra do Coração sobre um subplano chamado 3º
subplano, ou terceira etapa, permitindo viver a experiência fora do corpo.

***

Questão: como voltar a provocar esta experiência, revivê-la?

Bem Amado, a finalidade não é esta, a saída correspondeu mesmo à matriz.

Ora, o objetivo é sair da matriz.

Não há possibilidade de resolução e de acesso ao Estado de Ser por esse processo vivido, qualquer que seja o
sentimento.

O acesso ao Estado de Ser realiza-se pela Vibração da Coroa Radiante do Coração, bem além desta etapa
intermediária, realizando a alquimia entre o que vocês chamam de chacra do Coração e corpo de Irradiação da Luz.
É apenas através da alquimia dessas duas etapas e desses dois estágios que se realiza a abertura para o subplano

do chacra do Coração, permitindo o acesso ao Estado de Ser.

Não há portanto, nem necessidade, nem interesse, para reviver aquilo.

***

Questão: o que significa «a Ronda dos Arcanjos»?

A Ronda dos Arcanjos significa que o Conclave emite uma Irradiação energética.
Essa Irradiação tem a particularidade de redemoinhar, em relação com a criação e a manutenção dos mundos, tal
como o realizamos no momento da inicialização de uma criação matricial original, em relação com os geneticistas,

geralmente, de Sirius.

A Ronda dos Arcanjos intervém nos ciclos dos mundos, em sua manutenção, em sua transformação.

Alguns Arcanjos participam, desta maneira, na criação dos mundos, do mesmo modo que estamos reunidos em
Conclave e que entregamos as Chaves de nosso Conclave a Maria, permitindo terminar a ronda de uma criação, a

fim de voltar a penetrar nos Mundos Unificados.

Trata-se portanto de um agenciamento geométrico específico de alguns Arcanjos, que são em número de 12.

Sete lhes são conhecidos, cinco lhes permanecerão desconhecidos até que vocês cheguem nos Mundos
Unificados.

***

Questão: existem Universos onde há apenas a Paz, sem Dragão?

Bem Amada, os Dragões fazem parte da Paz, quando estão redimidos.
Os Universos Unificados não conhecem outra coisa que a Paz, a Unidade, a Verdade, a Beleza.

Eu a lembro de que a dualidade só existe nos mundos duais, que o sofrimento só existe nos mundos duais.



***

Questão: mas a sua intervenção sobre a Terra não é uma forma de combate?

Bem Amada, essa é a sua visão e absolutamente não a nossa.

A nossa é de estabelecer a Luz.

Isso não é um combate.

Não pode existir, nos Mundos Unificados, o menor combate.

A partir do momento em que há combate, há dualidade.

O Arcanjo Miguel e o conjunto do Conclave, ganharam o direito de estabelecer a Luz, o que não é um combate contra
a Sombra.

Somente a visão restrita do seu mental o faz conceber as coisas assim.

Jamais um Arcanjo, nos Mundos Unificados, combate quem quer que seja ou o que quer que seja.

Ele estabelece sua Irradiação e sua Presença e a Luz faz a mesma coisa.
A Luz Vibral não pode de modo algum combater a Sombra.

Essa é uma visão restrita que lhes foi insuflada e à qual vocês aderiram.

Não existe qualquer combate aliás, a não ser nesse plano.

Nosso objetivo foi penetrar a matriz pela Luz.

Esse objetivo está inscrito desde que esse mundo foi falsificado, mas a Luz obedece a ciclos e nós estivemos a
observar esses ciclos em respeito ao que respeitamos para vocês, ou seja, o livre arbítrio.

Mas, por nada no mundo nós teríamos abandonado nossa liberdade para tirá-los de seu livre arbítrio.

Assim, por conseguinte, falar de Paz e emitir a ideia e se colocar a questão de existência de Universos na Paz,
corresponde à sua própria dificuldade para encontrar a Paz em você, porque a Paz se encontra em Si, qualquer que

seja o mundo e qualquer que seja o Universo, a partir do momento em que o Coração é despertado.

No Coração, qualquer que seja a Dimensão, não pode existir a menor ausência de Paz.

Em um Arcanjo, como na Fonte, como em um Anjo, como em um átomo.

***

Questão: desde quanto tempo os Corpos de Estado de Ser estão ao redor do Sol?

Desde o tempo em que vocês mesmos estão presos na matriz.

Alguns de vocês estão aí desde pouco tempo.

Outros estão aí desde o início.

***

Questão: como eles foram protegidos durante todo esse tempo?

Aí também, Bem Amado, esta questão é, por Essência, dual.

O Corpo de Estado de Ser não tem que ser protegido do que quer que seja.

Ele é imortal, indestrutível, permanente.

Como pode ele ser protegido do que quer que seja?

***

Questão: como explicar que, após as primeiras ondas de almas que se encontraram presas na matriz, outras se
tenham deixado prender?

Bem Amado, nos Mundos Unificados, o sentido do Serviço é a razão mesmo da nossa existência.

Assim, portanto, é impensável, para os Anjos, os Arcanjos e os outros povos galácticos livres, deixar Consciências



Infinitas vagarem, de maneira eterna, em uma prisão.

O único modo de manter uma junção, uma conexão, mesmo ínfima, com a Luz, foi,regularmente, nos ciclos, solicitar a
grandes criadores, ou Elohim, para fazerem o sacrifício de sua Unidade, para acompanhar esta criação até o

momento em que ela poderia ser liberada.

Existem também almas que têm necessidade, a fim de se forjarem na Unidade, de compreender o que não terá mais
jamais lugar de ser nos Universos.

E isso passa pela experiência na matriz, para todas as almas, qualquer que seja a procedência de seu Espírito, de
seu mundo, de um processo de esquecimento que nós tentamos, hoje, devido às circunstâncias que se apresentam,

fazê-los voltar na Unidade e no Estado de Ser.

Quando o Arcanjo Miguel os chamou, e como eu os chamo, de “Sementes de Estrelas”, “Filhos da Luz” ou “Filhos da
Lei de Um”, essa é a estrita Verdade.

Não há, dentro disso, qualquer promessa de qualquer coisa que está para vir, mas de algo que é, de toda
Eternidade, que não tem nem início, nem fim.

Essa é a Verdade do que vocês são, para além desse corpo e para além da aparência à qual vocês deram vida,
nesta matriz.

***

Questão: por que esta liberação das almas não é mais simples e justifica todo esse «trabalho»?

Bem Amada, por uma razão extremamente simples: nós respeitamos o livre arbítrio de cada um.

Esse mundo foi criado pelo livre arbítrio e a dualidade.

Um Anjo, um Arcanjo, que se opusesse e violasse esse livre arbítrio, recairia, ele também, sob a influência da
dualidade.

Existe, nesta matriz, certo número de Consciências, muito evoluídas, que não tem absolutamente a intenção de
juntar-se aos mundos Unitários, cujo objetivo é permanecer na prisão.

O que podemos nós?

Se um Arcanjo, tanto Miguel, como eu mesmo, se aproximasse de sua Dimensão,diretamente, esse mundo explodiria.

E devido à ligação, mesmo mínima, existente entre seu corpo efêmero e seu Corpo de Existência, o conjunto desse
sistema solar explodiria.

Isso já se produziu no passado, em outros Universos.

Não é questão que isso se reproduza.

A liberação não é algo simples.

Aliás, vocês o constatam vocês mesmos, aqui.

Toda a dificuldade vem do fato de que não basta crer em qualquer liberação, masexperimentá-la.

Aí está toda a nuance.

Ora, só pode haver retorno na Unidade e na Eternidade pela decisão livremente consentida(da qual expliquei muito
longamente o processo), que eu chamei de abandono à Luz, que passa por certo número de etapas precisas.

Isso explica porque a falsificação, neste Universo preciso, durou tanto tempo.

Lembrem-se também de que os Universos literalmente desapareceram e o que era

Eternidade, aí também, desapareceu.

E está fora de questão que, desde esta experiência antiga, uma única alma não vá onde ela deva ir porque é sua
liberdade, ou seu livre arbítrio.

Nós aceitamos, do mesmo modo que vocês devem aceitar, que alguns de seus parentes, filhos, pais, não tenham o
mesmo caminho, nem o mesmo destino que vocês.

Nós repetimos frequentemente que o que vocês criaram como relações, nesse mundo alienado, chamadas de família,
chamadas de casal, chamadas de hereditariedade, não tem qualquer existência nos Mundos Unificados.

Absolutamente nenhuma.

Mas a Fonte é sim obrigada a respeitar suas próprias leis, mesmo falsificadas e transformadas por algumas
Entidades.



Assim, a liberação que vocês vivem atualmente não remonta, por exemplo, à encarnação do Cristo, mas há mais de
50.000 anos de seu tempo Terrestre.

A preparação foi muito longa.

***

Questão: se as almas fizeram-se prender, onde está o livre arbítrio?

O livre arbítrio só existe no seu mundo falsificado.

Não há qualquer existência nos mundos da Graça.

O livre arbítrio é uma criação da matriz e dos Arcontes.

Ele está ligado às forças gravitacionais, à ‘lei de ação/reação’ enfeitada e chamada decarma, que só tem existência
em seu mundo, a fim de fazê-los aderir ainda mais à dualidade, após fazê-los crer, nos diferentes modelos espirituais,

que purificando seu carma, vocês iriam aceder a um Estado especial.

O que é falso, arqui-falso.

Existem apenas duas leis nos Universos: a lei que vocês experimentam nesse mundo falsificado, chamada
de atração/gravidade – ação/reação, carma.

Nos Mundos Unificados, existe a outra lei, totalmente contrária, que se chama ‘Ação de Graça’, que estritamente
nenhuma relação nem qualquer relação tem com o que vocês chamam de livre arbítrio.

O livre arbítrio não é Liberdade, contrariamente ao que vocês creem.

O livre arbítrio é fechamento na matriz.

Quando vocês descobrem os espaços da Existência, vocês vivem a Liberdade.

Vocês sabem que vocês vivem, pela experiência, sua filiação que é Liberdade total de forma, de mundo, de Espírito,
de deslocamento e de transmutação.

O que não é absolutamente o caso na Ilusão.

E há seres humanos que se deleitam com o que chamam de livre arbítrio, que é o fechamento melhor sucedido.

Olhem, hoje, o número de seres que não creem em nada, se não está na matéria.

Olhem, mesmo nos mundos ditos mais espirituais que os outros, em sua matriz (quaisquer que sejam os modelos:
espirituais, religiosos), a falsificação ali é ainda mais forte que ao nível daqueles que não creem em nada.

Existe certo número de pesos, em relação com as coisas às quais vocês aderiram
progressivamente, progressivamente e à medida do tempo.

Existe certo número de coisas que vocês criaram, por suas próprias crenças, que, hoje, tem um valor de lei a seus
olhos limitados e à sua consciência limitada, que não corresponde estritamente nos Mundos Unificados.

Vocês acreditam que se possa fazer cessar isso tão simplesmente como deixando a Luz se estabelecer inteiramente?

Bem, não.

Isso não pode ser.

Senão, ainda uma vez, o Universo (e este Universo, em particular) dissolver-se-ia.

Se, hoje, vocês tivessem a consciência que tinham há 20 anos e fossem confrontados cinco minutos à minha
Presença, vocês não existiriam simplesmente mais e seriam dissolvidos instantaneamente.

Há, portanto, uma penetração progressiva da Luz.

Há, portanto, uma preparação precisa do restabelecimento da Unidade.

Mas, ainda uma vez, muitos seres não querem esta Liberdade.

E é o livre arbítrio deles.

***

Questão: qual era o aspecto do sol quando os Corpos de Estado de Ser ali não estavam ainda prisioneiros e qual
será o seu aspecto quando forem liberados?

Ele voltará a ser afiliado diretamente à sua própria Fonte, que é Sirius.



Ele voltará a ser azul, antes de se afiliar de novo à Fonte central.

Ele voltará a ser branco.

Mas não são os azuis e os brancos que vocês podem conceber em sua Ilusão.
As regras, tais como as definem, neste fechamento em que estão (as rotações dos planetas, os movimentos

estelares) são apenas uma falsificação da Verdade exteriorizada, mas não real.

É portanto muito difícil falar, nos Mundos Unificados, não seria que de alto e de baixo, que de esquerda e de direita.

Todos os marcadores que lhes são usuais, em seu mundo, não existem absolutamente mais.

É portanto uma mudança completa de paradigma.

Para além mesmo do ser Ilimitado, quando sua consciência descobrir e viajar no Corpo de Estado de Ser (aqueles de
vocês que já o fizeram sabem pertinentemente), os marcadores(quaisquer que sejam as Dimensões de seu corpo

estelar) não são absolutamente mais os mesmos.

O ‘espaço tempo’ não estando mais curvado, o deslocamento é instantâneo, de um extremo ao outro das criações, de
um extremo ao outro das Dimensões, e de um extremo ao outro das formas possíveis, para uma mesma Consciência.

Isso escapa, de muito longe, ao que vocês podem mesmo imaginar ou mesmo projetar.

O único laço existente entre a consciência limitada e a Ilimitada é representado por suaMerkabah e sobretudo
pela Luz Vibral e o que foi chamado, por Um Amigo e outros, deSamadhi.

O Samadhi, esta Paz Interior, é a única garantia da sua possibilidade de viver o Estado de Ser.

Esse Corpo de Estado de Ser, qualquer que seja sua Dimensão, possui sempre e irá possuir sempre, a mesma
constante que é a Alegria ou Samadhi.

É a única ligação.

Todo o resto não pode existir, tal como vocês o concebem ou podem mesmo apreender com sua consciência limitada.

A dificuldade do retorno à Unidade se tem nisso: é que há apenas uma única porta de retorno e ela se chama o
Coração.

A dificuldade é que o Coração foi travestido, através de suas religiões, deformado, falsificado.

Fizeram-nos crer, e vocês aderiram, progressivamente e à medida do tempo, em um número de coisas que,
paradoxalmente, mesmo falando de Coração, os afasta do Coração.

Aí está a dificuldade.

Aí ela esteve, durante muito longos milhares de anos e muito numerosos ciclos.

A Ilusão foi tão bem construída, tão bem desenhada que, mesmo nos modelos espirituais os mais conduzidos (sendo
dado ao pouco de seres que tiveram êxito para sair realmente da matriz), a maior parte de seres que viveram até o

presente experiências místicas descrevem sensivelmente a mesma coisa: a passagem através de um túnel, a
chegada diante de uma luz magnífica, o acolhimento por seres chamados de Luz.

Mas tudo isso pertence à matriz, inteiramente.

Assim, portanto, fizeram-nos crer que o objetivo era ‘juntar-se a esta luz’, purificando seu carma.
São as leis Arcônticas.

Jamais a Fonte criou qualquer carma.

A Fonte é Amor infinito e expansão infinita e criação infinita.

Não há qualquer lugar, nesta criação, para qualquer Sombra, para qualquer resistência ou qualquer Ilusão.

Toda a dificuldade provém daí.

A Verdade está além de suas mais belas projeções ou mesmo de seus mais belos desejos.

E esta é uma dificuldade e não uma facilidade.

Assim, a única maneira de voltar à Unidade e à Verdade apenas pode se situar através da ignição do que falamos: a
porta do Coração, a Coroa Radiante do Coração e sobretudo oSamadhi.

***

Questão: as pessoas talvez fizeram a escolha de permanecer na 3D dissociada porque não têm conhecimento de
outras possibilidades?

Bem Amado, ter conhecimento de outra possibilidade restaria, nesse mundo, como uma crença, enquanto não fosse
experimentada.



Não é porque você sabe algo que isso se realiza.

É toda a armadilha do conhecimento, chamado de Luciferiano, de fazê-los crer que vocês podem se extrair da Ilusão
por uma sede de saber, por um conhecimento (fosse espiritual, o mais livre).

O ensinamento, o conhecimento mental, não os liberará jamais.

Somente o Coração pode liberá-los.

E, eu o repito, tudo foi feito para que o Coração não se torne mais Vibração, mas conceito.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Filhos de Luz, eu lhes rendo Graças por terem permitido esta troca.

Que a Paz, o Amor e a Luz sejam sua morada.

Vocês vivem o que eu chamo de ‘Tempos da Graça’.

Certamente, a seus olhos e a seu olhar limitado, essas coisas podem ser vistas diferentemente, mas é apenas
um ponto de vista.

O que vem é Luz e restituição de sua Liberdade.
Avancem para o seu Coração.

Despertem as suas Lâmpadas.

Centrem a sua Consciência sobre essas Lâmpadas e todo o resto será extremamente simples.

Mas, fora da simplicidade da Vibração de seu Coração, tudo poderá se tornar, muito rapidamente, muito complicado.

Não se esqueçam jamais desta frase.

Em nome do conjunto do Conclave, eu lhes transmito o Amor.

Eu lhes digo até muito breve, eis que eu permaneço com vocês.

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

(*) - Localização anatômica da glândula Alta Major:

(**) – ARCANJO GABRIEL (02.05.2010 - Partes 1 e 2)
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- Ensinamentos da Estrela VISÃO -

Primeira mensagem de NO EYES no site Autres Dimensions

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
 http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100807_-_NO_EYE...

~ A VISÃO ~

Luzes do UM encarnadas, eu me apresento a vocês, pelas palavras, pela primeira vez.
Eu fui NO EYES.

Eu sou uma das Estrelas de Maria.

O meu papel e a minha função, em meio a esta Assembleia, estão ligados à Visão.

Eu lhes transmito todo o meu Amor.

Eu vou começar, primeiramente, dando-lhes uma série de elementos que lhes permitem melhor apreender o que,
justamente, nós chamamos de Visão.

Esta Visão não é a Visão do mundo exterior.

Esta Visão, que eu sou, não é a Visão do terceiro olho.

Esta Visão, que eu sou, não é uma projeção ou um prolongamento do mental ou do cérebro.

A Visão de que falo é aquela que pode ocorrer em algumas almas ou em alguns corpos, compatível com uma Visão
que eu chamaria do Coração.

Esta Visão do Coração tem a particularidade importante de ser uma Visão tão precisa como a existente na Visão
denominada astral, permitindo a Visão da trama do tempo nesta matriz.

Os poucos seres que percorreram a Terra e que tiveram esta Visão, tiveram que fazer o sacrifício da sua vida física,
mais frequentemente durante o seu nascimento, para aceder a esta Visão Interior.

Esse foi o meu caso.

Como esse foi o caso, do outro lado do oceano, de uma mulher búlgara que teve, ela também, esta Visão do
Coração.

Esta virtude especial, que continua também em meio às Assembleias das Estrelas de Maria, para aquelas que são
portadoras, de ver com uma precisão intensa o que existe na matriz.

NO EYES - 07 de agosto de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100807_-_NO_EYES.mp3


O que jamais foi o caso, por exemplo, da Visão de um Melquisedeque do Ar, cuja Visão é panorâmica e afastada do
que existe em meio à matriz, dando uma incerteza temporal, mas permitindo ver a trama temporal (explicando que

alguns Anciões lhes tenham comunicado eventos, há muito tempo e muito mais recentemente) que deve ocorrer, sem
entretanto poder especificar, de maneira exata, o dado temporal ou mesmo a especificidade de alguns elementos na

matriz.

Eu sou, ainda hoje, aquela que é encarregada de ver a matriz.

***

 Esta Visão do Coração apenas pode existir se a Visão dos olhos e da cabeça não existirem mais, permitindo
despertar, no que vocês chamam de cérebro, uma zona específica que permite ter acesso, justamente, a esta trama

matricial, sem passar por uma Visão, propriamente dita, astral, mas, bem mais, por uma Visão Supramental aplicada à
matriz.

O que explica que esta Visão foi, na minha vida, e permanece hoje, extremamente minuciosa, extremamente
detalhada e extremamente precisa.

Esta Visão é a mais exata da trama da matriz.

Eu intervenho, nesse dia, antes de MARIA.

O que eu venho dizer-lhes não é, nem para despertar qualquer curiosidade, nem para despertar qualquer medo, mas,
bem mais, para trazer-lhes uma certeza e uma lucidez.

Uma lucidez quanto ao que vocês vivem, sobre este mundo, como em vocês.

Vocês entraram, como os Anciões disseram, na era da Revelação, na era do final de um tempo, a fim de que nasça o
novo tempo e a nova Dimensão.

Isso não é dentro de dez anos, isso não é dentro de um ano, mas isso começou.

As Visões que eu pude transmitir na minha vida ocorrem no seu tempo, no seu calendário, agora.

Dentro do que alguns Anciões chamaram de tempos descontados, vocês são levados a viver o que é preciso bem
chamar de final deste mundo, que é um nascimento autêntico.

Muitos Anciões insistiram neste nascimento, falando da lagarta e da borboleta.

Tudo o que acontece, atualmente, tinha sido claramente anunciado, há muito tempo, com diferentes formas de
Visões astrais (aquelas do terceiro olho e até mesmo as da intuição), podendo se expressar no nível mental.

O conjunto, a totalidade das manifestações em relação e em ressonância com os Elementos, é apoiado, hoje, pela
Inteligência da Luz, para restabelecer a Verdade.

Ainda uma vez, não convém absolutamente provar qualquer medo, qualquer emoção, mas, sim, estar cada vez mais
lúcido e consciente.

Como disse Arcanjo MIGUEL, o que acontece no exterior, acontece também em vocês.

É preciso então aceitar se desvendar, o que irá se refletir também, em vocês, pela Visão cada vez mais precisa do
que vocês São, além da aparência deste corpo.

***

 Dentro deste corpo há a alma.

Dentro dessa alma há o Espírito, a única Verdade eterna que não pode estar sujeita a qualquer alteração.

Viver a Verdade do Espírito, retornar a esta Luz da Unidade, não pode ocorrer de outro modo a não ser por uma série
de processos Interiores e exteriores, sucessivos no seu tempo.

Primeiramente, um fim da desconstrução, conduzindo a um desvendamento, progressivo, extremamente minucioso,
da Verdade.

Este é um mecanismo que, em cada ser humano, leva a um próprio desvendamento da Unidade.

Esses mecanismos, vividos, desde algum tempo agora, foram concretizados de maneira mais visível durante os
Casamentos Celestes, precipitando-se hoje.

Isso se reflete por uma precipitação da sua revelação a vocês mesmos e também da revelação no mundo, induzindo,



por analogia com a Visão de que sou portadora, a uma Visão cada vez mais clara do que é Verdade e do que não o é.

Esse desmascaramento é indispensável, pois é ele que vai lhes permitir, quando chegar a hora, acolher o Anúncio de
MARIA e, nós o esperamos, aquiescer, com total lucidez, a este fim.

***

 Pouco a pouco, a Vida se retira desta Ilusão, seja animal, vegetal, mineral.

Ela se retira, não para desaparecer, mas para ir para onde a levar a sua Vibração específica de mineral, de vegetal
ou de animal.

O afluxo da Luz Vibral, em meio aos quatro Elementos, as entidades viventes presentes em todo mundo que foi
comprimido nesta matriz, libera-se, a partir de hoje.

Vocês devem estar lúcidos, mas não participar, de maneira alguma, do que se desagrega, a fim de permanecer no
que é o mais importante, que é a Visão de vocês mesmos e o desvendamento do que vocês São, na Eternidade e na

Unidade, de modo muito simples.

***

 É preciso estar lúcido, durante este período preciso, da existência da lagarta e da chamada da borboleta.

A lagarta será dissolvida na dissolução do mundo.

A borboleta vai estender suas asas para instalar-se no seu próprio universo.

Muitas coisas que são ainda possíveis, hoje, de conhecer (pesquisando, em sua tecnologia), não poderão mais ser
acessíveis, em breve.

É nesse sentido que vocês devem desenvolver a sua própria Visão.

E é isso que irão realizar as últimas Chaves Metatrônicas, que irá lhes permitir ver através da Ilusão e começar a
perceber também a Visão do Coração.

Esta Visão do Coração é desprovida de emoção.

Esta Visão do Coração se instala quando vocês tiverem transcendido os medos em meio a este veículo ilusório.

Lembrem-se dessas palavras que foram pronunciadas por um neófito ocidental (eu prefiro chamá-lo assim): “Aqueles
que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la.”

***

 A qualidade da Luz Vibral que desce para vocês, agora de maneira contínua, deve permitir-lhes superar e
transcender os medos da perda, exterior ou Interior.

Vocês estão no Interior deste corpo, mas este corpo estritamente nada é.

Mesmo ainda não tendo feito a experiência consciente, isso vai chegar.

E isso irá lhes permitir, neste período final, não sentir mais o mínimo medo.

E isso irá lhes permitir, também, desenvolver esta famosa Visão do Coração de que eu falo, permitindo-lhes
saber onde está o despertar dos Elementos, onde está o despertar da Terra, o despertar dos seus Irmãos.

Esta Visão lhes confere, também, na Vibração do Coração e em uma zona específica do seu cérebro, perceber a
Verdade, além da Ilusão, e não mais ser sensível ao que é falso.

Esta revelação, no que se refere a algumas partes ou a alguns setores da sua vida, pode representar um choque
importante.

Mas esse choque, eu diria, é salutar, porque ele irá lhes permitir tomar as decisões e ajustar mais próximo da
Verdade, o seu caminho.

Os sinais, desde as últimas Etapas, desde alguns meses somente, são bem numerosos, assinalando, para esta
Terra, um final e um renascimento, do mesmo modo que em vocês os sinais são muitos, significando um novo

nascimento.

***

 A capacidade para Vibrar na Coroa Radiante da cabeça e na Coroa Radiante do Coração e, para alguns, ao nível do



sacro, permite um alinhamento e uma Consciência para se estabelecer, desincrustando-os, literalmente, da Ilusão do
mundo.

O relaxamento, este desvencilhamento, permitir-lhe-á, no momento desejado pela Luz, transferir a sua Consciência
com total lucidez.

A Consciência, no Coração, é a chave da Visão, é a chave do retorno à sua Eternidade.

O processo de abandono à Luz refletir-se-á, e irá se refletir cada vez mais, por um abandono, na sua vida, de todas
as Ilusões deste mundo, a fim de se centrarem novamente no essencial, na Verdade.

É nesta iluminação especial, e nova para vocês, que se desenvolve a Visão Interior do Coração e que irá apagar,
gradativamente após a sua colocação na Luz, a visão exterior deste mundo falso.

Como sempre, são mecanismos e processos Vibratórios, energéticos, da própria Consciência.

Certamente, haverá sempre dois modos de ver o que está aí.

Exteriormente, a Visão limitada, aquela dos olhos, irá concluir facilmente um aspecto devastador.

Alguns, até mesmo, poderão falar de Julgamento, de castigo ou de retribuição.

Mas, se vocês penetrarem na Visão Interior, isso será chamado diferentemente, e será vivido diferentemente.

Será retribuição, não cármica, mas o restabelecimento do reino da Luz.

Nada mais.

***

 Quando eu disse que era preciso se desincrustar, isso irá lhe aparecer cada vez mais evidente.

Não é questão de fugir da vida, mas, bem mais, de viver a verdadeira Vida.

E, portanto, de deixar morrer o que morre, sem apego, sem remorso e, sobretudo, sem medo.

Se vocês fixarem a sua atenção, na visão exterior ou na visão mental das informações, o medo irá apreendê-los.

Se vocês aceitarem ter a Visão Interior e se estabelecerem no seu Coração, a Alegria irá deleitá-los.

O chefe dos Melquisedeques falou-lhes de Alegria ou de Terror.

Será exatamente assim.

Um ou outro.

Não poderá (e quanto mais o tempo avançar, em termos humanos) haver meias-medidas.

Nós concebemos também que alguns de vocês possam flutuar de um ao outro.

Isso é um ótimo sinal, porque, se vocês flutuarem de um ao outro, nós ficamos convencidos de que vocês não
poderão escolher o Terror ao invés da Alegria, ainda mais se o sinal essencial do Céu lhes for dado Interiormente

por MARIA.

É preciso não ter mais, então, que se colocar a questão de crer ou de não crer, porque vocês irão viver a Verdade de
MARIA.

Nos mundos Unitários, o plano, o desenrolar desse plano, acontece do modo mais autêntico, mais minucioso e mais
seguro.

Colocando-se na Vibração Interior e na Visão Interior, no momento do desvendamento das últimas Chaves, vocês
não poderão mais confundir uma Visão ligada ao mental, uma Visão ligada ao seu terceiro olho, com a Visão autêntica

do Coração.

Inicialmente, para alguns, nos seus sonhos.

E depois, para outros, assim que a Vibração da Coroa Radiante da cabeça fusionar com a Coroa Radiante do
Coração.

***

 O desvendamento dos pontos de Consciência da cabeça, e o modo de ativá-los, irão bastar para desencadear a
Visão Interior e as outras funções que daí decorrem, como centrar-se no instante presente, ser claro e preciso, estar

na Profundez da Verdade, porque, no abandono à Luz - como ANAEL diz - essas funções, que lhes são
desconhecidas, irão desabrochar pouco a pouco e lhes dar espaços de percepções que, mesmo dentre os mais

despertos de vocês, ainda não existem.



Não haverá qualquer meio de confundir, ainda uma vez, a Visão do Coração e a Visão exterior.

Caberá então a vocês, e a vocês sozinhos, ajustarem-se e agarrarem-se à sua Visão Interior, que lhes diz respeito,
referente ao mundo que se desagrega, a fim de estarem em concordância com vocês mesmos.

Quanto mais vocês forem para a Visão Interior e ao seu Coração, mais os medos irão desaparecer da sua vida.

Vocês irão se estabelecer na Alegria, na sua Presença, e tudo irá acontecer, eu diria, facilmente, em função das
circunstâncias coletivas.

***

 Vocês terão igualmente, e é preciso estarem lúcidos, aí também, que combater o que eu chamaria de egrégoras de
emoção (e como sabem, não terão que lutar, mas que se estabelecer cada vez mais no Coração) para aqueles que

irão viver isso como um fim e que não irão conhecer a borboleta, ou que não vão querer vê-la.

Essa é uma realidade.

Essas emoções irão viajar por toda a superfície da Terra.

É nesse sentido que vocês devem vigiar para não dar crédito e atenção a isso, a fim de, aí tampouco, não serem
tomados por essas emoções.

A única Chave de estabilidade é o Coração.

A partir do derramamento das Chaves Metatrônicas, esta aceleração perceptível da desagregação do mundo vai se
tornar ainda mais importante.

Aproveitem esse derramamento das Chaves Metatrônicas para revelar, em vocês, o que deve sê-lo, em relação às
Estrelas de Maria.

Nada há de mais importante e primordial do que isso.

Todo o resto que constituía, até agora, as suas vidas exteriores, pouco a pouco e geralmente bem depressa, não terá
mais qualquer sentido e não poderá, aliás, ser mantido.

O que não quer dizer que, por enquanto, vocês devem deixar o que vocês estão fazendo na vida exterior.

Mas, ainda uma vez, estarem lúcidos sobre a realidade do que está aí.

Esta lucidez irá lhe permitir evitar o medo.

Quanto mais vocês se estabelecerem na Visão Interior, mais as Visões claras irão chegar sem emoção, sem afetação
e vocês irão viver isso segundo a característica do Coração e da sua Coroa Radiante, ou seja, na Alegria.

Na Alegria, a Visão Interior se ilumina e tem todas as chances de tornar-se permanente.

***

 As Chaves Metatrônicas vêm liberar os Elementos, em vocês como no exterior de vocês.

No decorrer desta liberação, as últimas Estrelas da sua Coroa Radiante da cabeça estarão em ação.

Pouco a pouco, vocês irão perceber, por si mesmo, o que acontece ao se ativarem essas Estrelas.

Alguns Anciões virão também desvendar o modo de funcionamento, Vibratório e consciente, dessas funções novas.

Mas alguns de vocês irão descobrir, aliás, sozinhos, porque isso é a Inteligência, como isso funciona.

No que se refere à Visão, o ponto está situado atrás da cabeça, lateralmente à direita.

Assim, levando, ao mesmo tempo que ao Coração, a sua Consciência a esse ponto, a Visão Interior vai começar a
se desenhar, a aparecer.

Ela lhes dará acesso, como eu tive na minha vida, à trama astral, sem estar no astral, mas, sim, no nível do Coração.

A característica, aliás, essencial da Visão, é a de aumentar a Alegria Interior e a serenidade Interior.

Vocês irão perceber, nesta Visão Interior, também, a desagregação da trama deste mundo.

Do mesmo modo, vocês irão perceber, também, o que vocês São, em Verdade.

O que, para muitos de vocês é ainda mistério, com relação às linhagens ou pilares espirituais, será revelado pela
liberação dos quatro Elementos.

Nas Visões, vocês vão ver também, gradativamente, a sua origem Dimensional, a sua origem estelar e também o



seu Corpo de Estado de Ser.

Tudo isso irá se tornar possível pelo seu trabalho Interior e pela revelação das últimas Chaves Metatrônicas.

Vocês devem aprender a confiar na Vibração, no Coração e também na Visão.

Se vocês tivessem que reter apenas uma coisa da minha intervenção, lembrem-se disso: “a Visão do Coração é
desprovida de emoção, ela é Vibração”.

Ela não pode ser confundida com a Visão astral que acontece na emoção, ou ainda com a Visão do terceiro olho,
chamada de clarividência, porque ela é ausência de emoção e ela é Alegria.

Fazendo a experiência, vocês irão diferenciar bem depressa o que pôde existir nos seus poderes, nos seus dons e o
que representa realmente a Visão.

Estejam também, e vocês irão vê-la, seguros da nossa indestrutível atenção para com o conjunto da humanidade.

Sem distinção de escolha.

Sem distinção de Vibração.

Nós estaremos cada vez mais presentes, na sua Consciência e no seu Ser Interior.

A Luz Vibral despertou, em vocês, as partes do DNA que estavam adormecidas, correspondentes, como sabe, à
MARIA, aos Arcanjos e, sobretudo, pelo derramamento das últimas Chaves Metatrônicas, ao despertar, em vocês, de

KI-RIS-TI.

Aí está, Luzes do UM, o objetivo da minha Presença entre vocês.

Se houver em vocês questões relativas a esse processo e, se me for possível responder sem interferir na revelação
de METATRON ou de MARIA, então, eu irei responder.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

NO EYES os abençoa.

Que a Glória da FONTE esteja em vocês, com vocês, para vocês.

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

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:

http://autresdimensions.info/article69df.html

http://autresdimensions.info/pdf/NO_EYES-7_aout_2010-article69df.pdf
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Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

 Postado por Célia G. 

*** 

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas saudações e lhes dou todas as minhas bênçãos.

Então, hoje, vamos continuar as questões/respostas.

***

Questão: o que significa “ver-se tal como se é”?

Então, é sobretudo o que você esconde de você mesmo.

É preciso primeiro iluminar a poeira, isso eu já disse.
E, assim que a poeira estiver iluminada, não há mais que ali se interessar.

E, naquele momento, somente naquele momento, irão se revelar as diferentes facetas da Verdade da Luz que você
é, mas não antes.

Isso quer dizer que você vai começar a se aperceber de que você não é este corpo, não unicamente na ideia, no
pensamento, mas na Verdade Vibratória.

Você vai se identificar, Vibratoriamente e com consciência, com cada uma das suas quatro linhagens e também em
função da sua origem estelar.

Mas a primeira fase, como já disse há um mês, é aceitar ver a poeira.
E, assim que não houver mais poeira, que a casa estiver limpa, como dizia CRISTO, naquele momento, assim que as

últimas Chaves da Luz Vibral forem divulgadas sobre a Terra, naquele momento, você poderá se ver tal como é, e
não tal como lhe remete a imagem do espelho.

Quer dizer que a Verdade irá se sobrepor, no plano Vibratório, com a ilusão.
Isso faz parte também do que foi dito, ou seja, as partículas da Luz Vibral que começam a se acumular mesmo em sua
estrutura física, dando-lhes, para alguns, essas dores ao nível dos chacras, ao nível das lâmpadas e também essas

Vibrações que vocês percebem em seus corpos.

E haverá um belo dia em que, quando forem se olhar no espelho, vocês não vão ver mais o corpo físico que vocês
são.

E, quando se olharem no Interior, verão a mesma coisa.
Vocês verão animais engraçados.

A dificuldade será sobretudo para aqueles que estiverem muito identificados com a sua forma, que foram persuadidos
de poderem manter esta forma na Verdade.

Sempre lhes disseram que vocês não eram este corpo.
Aí, vocês vão descobrir que é a estrita Verdade.

Na Verdade, vocês são outro corpo.
Isso faz revolver as bicicletas mesmo, hem?

O.M. AÏVANHOV - 07 de agosto de 2010 - Autres Dimensions
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***

Questão: como vai se manifestar o que vamos ver, mas que não queríamos ver?

Vai ser manifestado sob forma da visão, como disse NO EYES, do que vocês são, ou seja, que vocês passam, nós
passamos todo o nosso tempo, quando estamos encarnados, projetando uma imagem exterior.

E nós somos persuadidos de que a imagem que nós projetamos corresponde ao que idealizamos no nosso interior.
Mas não é a Verdade.

É uma parte da Verdade.

Do mesmo modo, vocês têm a impressão de serem honestos, de serem bonitos, de serem isso, de serem aquilo, e
bem, não é a Verdade, mas sim uma projeção através da exteriorização da consciência na limitação do que se quer

que os outros vejam.

Mas há também o que se quer se ver, a si mesmo, que não corresponde de forma alguma à Verdade.
Mas lembrem-se, agora, isso foi dito várias vezes por ANAEL.

Muitas pessoas, mesmo no nível espiritual, em meio a grupos, na vida, enganam.
Elas enganam estando persuadidas de que os outros não as veem enganar.

Mas, quanto mais a Vibração se elevar, mais vocês percebem quando o outro engana, e vocês, vocês não percebem
que vocês enganam.

Em breve vocês não poderão mais enganar, aos outros como a vocês mesmos.
Tudo o que eram zonas de sombra, poeiras, vai lhes aparecer.

Então, isso não se refere a uma visão pelos olhos ou pela visão Interior.
Quando eu digo que isso vai lhes aparecer, isso vai se tornar evidente, como todos os medos que vocês não queriam

ver, os problemas que vocês não queriam ver, vão saltar-lhes à frente, como se diz.
Isso já começou, para alguns.

O objetivo não sendo o de trabalhar, de saber por que, como, qual é a causa e tudo isso, mas aquiescer, ver, aceitar
que a Luz lhes mostre isso.

Isso se chama ‘ser autêntico consigo mesmo’, pois na Vida, qual é aquele que jamais escondeu alguma coisa, sobre
as suas atitudes, sobre os seus comportamentos, sobre a imagem que ele quer deixar-se ver no exterior?

Bem, tudo isso não será mais possível.
Nos mundos Unificados, vocês não podem esconder nada, mesmo os seus pensamentos.

Eles se difundem nos universos, inteiramente.

Vocês não podem, por exemplo, pensar de uma entidade, alguma coisa, escondendo dela, pois instantaneamente,
onde ela estiver nas Dimensões, ela vai recebê-lo.

Não há mais amortização ligada à matéria.
Portanto, vocês não podem esconder mais nada.

***

Questão: tomar consciência de um problema é suficiente?

É preciso aceitá-lo no interior de si.
Você sabe, na evolução do ser humano, há anos, muitas coisas se eliminam.

Certamente, compreendem-se coisas, sobretudo no nível do caminho espiritual.
E, depois, há coisas que pomos de lado, porque recusamos vê-las ou porque não se sente bem com isso.

Não é uma questão de ter culpa, é simplesmente de aceitar vê-las.
É profundamente diferente.

Assim que for vista, é preciso, obviamente, em alguns casos (se vocês quebrarem algo), é preciso agir fisicamente.

Se houver dores físicas, é preciso agir também energeticamente.

Mas a solução definitiva, quando isso se esvaziou do corpo, é preciso também que isso aceite se esvaziar no nível da
Consciência.

Nem todo mundo é obrigado a passar pelo corpo.

Quando isso sai, de maneira violenta, assim, seja através de um choque, de uma fratura, é que há urgência para
solucionar o problema que está em causa, pois isso coloca em jogo, sobretudo no nível dos seres espirituais, o

acesso ao Estado de Ser.

***

Questão: por que meu corpo se agita durante as meditações? 



Isso corresponde ao mesmo processo de integração da Luz.
Alguns o vivem com dificuldade, e outros, facilmente.

E outros não vivem isso de forma alguma.

Se a cabeça se mover, isso quer dizer simplesmente que a energia não chega a passar pela porta da garganta, e
ela não chega a se estabelecer no Coração.

O que explica as percepções extremamente potentes no nível da cabeça, pois a energia não chega a traçar um
caminho para o Coração, ligado ao que foi dito, no nível da garganta, há pouco.

Isso faz parte das zonas de sombra ou de poeiras que bloqueiam o caminho da Luz no interior do seu corpo.

Para alguns, isso será mais embaixo, no sentido da subida da energia, etc., etc..

***

Questão: eu tenho a impressão de não avançar. Você tem preconizações?

Sim, cara amiga.

Basta avançar.

O fato de não avançar ou a impressão de não avançar está ligado ao medo de avançar.
É preciso aceitar avançar sem saber do que vai ocorrer amanhã, sem isso, não se avança.

Não se pode, como dizer..., pretender a Luz, pretender viver estados espirituais, e recusar avançar.

A impressão de não avançar está ligada geralmente a, como dizer..., um medo que está no Interior, que é
frequentemente o medo do desconhecido e de ir adiante.

Avançar, você concebe isso como avançar.
E você imagina que é preciso ir adiante, como eu disse.

Mas é preciso sobretudo aceitar Ser, pois é na imobilização que foi chamada de abandono à Luz, que se pode
avançar realmente.

Portanto, o medo de avançar é o medo do desconhecido, é o medo do abandono à Luz, porque, se houver abandono
à Luz, há estabelecimento da Alegria e do Samadhi.

Se não houver estabelecimento da Alegria e do Samadhi, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a Luz não chega a se estabelecer no Coração.

Porque, se estiver estabelecida no Coração, não se coloca mais a questão de saber se avança ou não.

Está-se na Vibração da Alegria.

Portanto, o fato de não ir ao Coração, quando se abriram as energias da cabeça, reflete efetivamente uma dificuldade
para se abandonar à Luz.

E é isso que permite avançar.

Em outros termos, será que você sente a Coroa Radiante do Coração?
O que é que faz com que isso não se instale?

É bem você, não é?, que realiza o fato para que isso se instale ou não, nós sempre o dissemos.

Portanto, se isso seguir e recuar, isso quer dizer que há uma dificuldade para se estabelecer nesta Unidade.

O que é, senão o medo da Luz e o medo da Unidade?
O medo da morte, se você preferir, o medo da dissolução.

Muitos seres despertos preferem permanecer no nível da cabeça, porque eles mantêm o quê?

O controle.

Eles têm a impressão de manter o controle e o domínio, a mestria.

Toda a dificuldade está aí, para todo o mundo.

Então, quer seja algo que permaneceu atravessado na garganta, quer seja o medo do amanhã, quer seja o medo da
falta, não importa.

Mas é sempre o mesmo processo.
Pois, se não, se não houvesse obstáculo, você estaria no Samadhi permanentemente ou mais frequentemente, ou à

vontade.

Se você não estivesse em um «Caminho espiritual», a questão não iria se colocar então.

Mas todos os que estão aqui têm a percepção das Vibrações no nível da cabeça, não é?
Portanto, o que impede que isso se estabeleça no Coração, à vontade, ou mais frequentemente, a não ser o medo?



Eu diria mesmo o terror de ir no nível do Coração permanentemente, pois, vocês sabem, esta etapa de instalação
(não assim, por momentos, por intervalos, mas de maneira definitiva) é a dissolução, o que eu chamei e que outros

chamaram comigo de pequena morte.

O que é que não quer morrer, senão o mental e o ego?

Então, depois, o ego bem diz: “mas não, eu não compreendo, não é verdade, eu quero a Luz”.
Ele pode dizer tudo o que ele quiser.

Mas são problemas de encanamento.

Assim, se a torneira estiver fechada, não é preciso acusar outra coisa além da torneira fechada.

Ainda uma vez, a questão não se coloca para aqueles que sequer têm as Vibrações na cabeça.

Isso se chama, isso também, aceitar ver a Verdade de frente.

É preciso aceitar também que, para todos os seres humanos (e eu também passei por aí), enquanto se quiser ir ao
Coração e ver as energias, e viver experiências, fica muito difícil de aceitar que é o ego que recusa.

Tem-se sempre tendência a projetar no exterior, a dizer «é culpa do meu marido», «é culpa da minha vida», «é culpa
das minhas dores», «é culpa da falta de tempo», etc., etc..

Encontram-se justificativas que são apenas para esconder desgraças, pois não se quer ver que é o ego que impede.

Lembre-se de que o ego, não é sempre ele que faz o estardalhaço e que se coloca na frente do palco.
Há também os egos que eu chamo de “falsa humildade”, ou seja, que se acha e se vê (falsamente) tão puro e tão

desperto que não compreende por que a Coroa do Coração não se instala.

Mas a Coroa do Coração apenas se instala se vocês capitularem inteiramente.

Sem isso, significa que é o ego que o impede de ali ir.

Não há ninguém mais que o impede de ali ir.

E isso vai se manifestar com uma agudeza cada vez mais forte, para todo o mundo, para todos os despertos.

Isso faz parte também de aceitar se ver tal como se é, sem culpa.

***

Questão: eu tive a visão de um triângulo. Isso poderia ser uma das minhas linhagens?

Podem ser várias coisas.
Lembre-se de que o triângulo não é uma linhagem, é um universo dimensional, mais do que uma origem estelar.

As linhagens estelares, ou a sua origem estelar, nada tem a ver com o nível dimensional.

Dentro de uma mesma estrela, há várias Dimensões.

Dentro de um planeta de uma estrela, há várias Dimensões.

A civilização dita dos Triângulos não existe em um universo específico, como os Hayoth Ha Kodesh.

Eles estão em todos os universos, e em todas as Dimensões, sem isso, não haveria Vida.

***

Questão: Por que, na mesma visão, eu também vi uma cabeça de cavalo?

Então, aí, cara amiga, eu não posso lhe responder.
As visões que você tem relativas a suas linhagens são confirmações interiores.

Em nenhum caso uma explicação exterior virá consolidar ou invalidar na sua percepção.

No mais, a visão de uma linhagem não é uma imagem que ocorre assim, é algo que se imprime, de maneira
duradoura, não na visão, mas na qualidade Vibratória que está ligada a esta visão.

Então, imagine que você tem 200 animais que passam atrás dos seus olhos fechados.
O que você vai concluir?

A manifestação de uma linhagem é frequentemente uma visão, uma percepção, uma Vibração que é de natureza
recorrente.

Não basta ver uma vez uma coisa para dizer que você é desta linhagem, ou que há em você esta linhagem.

A revelação se faz em um modo Vibratório e há uma identificação extremamente precisa que acontece naquele
momento.



Não pode ali haver dúvidas ou questionamentos.

E, ainda uma vez, as linhagens apenas se revelam quando vocês penetrarem na Vibração do Coração, não antes, e
assim que as 12 Estrelas de Maria, ou pelo menos as 9 primeiras, forem ativadas inteiramente.

Então, por vezes, vocês têm uma visão, digamos, astral, de uma verdade que seria estabelecida algum tempo depois.
É por isso que sempre lhes dizemos que não podíamos dar as suas linhagens do exterior, sem isso, não há qualquer

sentido.

Isso os provoca no mental e os afasta do instante presente.

Mas a revelação das linhagens apenas ocorre no instante presente, ou seja, no Hic e Nunc, cruzados com Alfa e
Ômega, que lhes dão a Verdade do que vocês são, por intermédio das 4 sílabas sagradas que lhes permitem instalar-
se no meio dos Pilares da Criação e então terem, naquele momento, a revelação do que vocês são e da sua origem.

Se vocês não respeitarem esse ‘princípio Vibratório’, vocês arriscam se deixar embarcar em visões exóticas que lhes
chegam, como essa.

***

Questão: qual é a diferença entre as águas subterrâneas e as águas da Intraterra?

As águas subterrâneas nem sempre vêm da Intraterra.
Uma água intraterrestre é sempre subterrânea, por definição.

A definição é a origem da água.

Uma água subterrânea pode se estabelecer ao longo de falhas ou de circulações de rios denominados subterrâneos,
que são os lugares de manifestação de algumas formas de Vida.

Há, por exemplo, a água da chuva ou do rio, que passa sob uma casa, que gera campos eletromagnéticos que podem
ser extremamente perigosos para o ser humano.

Agora, se for uma água intraterrestre, ela toma a sua origem na Intraterra, ou seja, de forma extremamente profunda,
em ressonância com a Intraterra, seja por intermédio da sua procedência direta, seja por intermédio dos cristais que

ela atravessa.

Uma água intraterrestre não pode, em caso algum, tornar-se patológica como uma água subterrânea simples, uma
vez que ela é portadora de Vibrações da Intraterra.

***

Questão: eu acreditava ter soltado os medos e ainda me falaram ontem.

Sim, pois é frequentemente assim, há medos atrás dos medos, atrás dos medos, atrás dos medos.
Até o medo primordial.

Portanto, é uma negociação de desvendamento progressivo.
Um ser humano que manifesta um medo, então, esses medos vão se ilustrar na sua vida, vocês criam tudo o que

vocês projetam.
E, obviamente, nesta matriz, habituaram-nos a ter medo: medo da doença, medo da morte, medo disso, medo daquilo,

é lógico.
É o que faz a essência da matriz.

Se quiserem, são como medos embutidos: portanto, vocês vão levantando os primeiros, até chegar nos medos cada
vez mais antigos, até chegar ao medo final.

E o abandono à Luz apenas ocorre quando não há mais qualquer medo, o que se reflete pela instalação da Coroa
Radiante do Coração.

***

Questão: por que tenho frio depois de algumas canalizações?

Há quem tenha calor, há quem tenha frio, há quem tenha queimações, há quem vibre, há quem trema, há quem tenha
dor de cabeça.

Por que querer encontrar uma explicação?

Isso significa simplesmente que o seu modo de integrar as energias que nós manifestamos no momento em que
falamos, no momento em que fusionamos, reflete-se, para você, por isso.

Mas com a mesma Consciência que se manifesta, um terá frio, o outro terá calor.
É evidente que, se você tiverem estremecimentos de horror, será melhor sair, não é?



Mas, independentemente disso, o que é importante é a qualidade Vibratória que emerge assim que a metabolização
da Consciência e da Energia da Entidade que estiver presente se revelar a vocês.

Mas há sempre uma interação.

A primeira fase da interação vai lhes dizer simplesmente como vocês reagem, mas não a ação profunda da interação.

Então, o importante, o ideal é já sentir, seja qual for a qualidade da energia, é sentir esta Presença.

Esta Presença sempre passa pela cabeça (mesmo para uma Entidade da Sombra), mas, depois, há um sentimento
diferente, obviamente, seja de plenitude, seja de algo que os nutriu (e de que não lhes tomaram algo).

Agora, a primeira reação reflete, na maioria das vezes, o modo que você tem de reagir ao que se poderia chamar, de
uma maneira como de outra, de uma forma de intrusão, pois, através do contato Vibratório com os Universos
Unificados, há efetivamente esta espécie de penetração da Consciência e da energia nas suas estruturas.

Portanto, isso pode desencadear uma sensação específica.
Isso pode dar calor, dar frio, ou então, quando houver uma Presença que age no Fogo (como o Arcanjo MIGUEL),

vocês podem sentir o Fogo e ao mesmo tempo ter frio.
É perfeitamente possível.

Mas seria necessário, para estarem seguros e certos das suas próprias percepções, antes de tirar qualquer
interpretação, colocarem-se na Vibração do Coração quando uma Entidade se apresentar (ou mesmo quando vocês

estiverem na frente de alguém, mesmo deste Plano).

***

Questão: qual é a diferença entre o sentimento e a emoção?

O sentimento está ligado ao sentir, está ligado a uma emoção que é vivida em uma escala mais sutil do que
a emoção.

Por exemplo, quando você tem um sentimento de amor, você não sabe por que você ama.
Pode ser um reconhecimento físico, tátil, Vibratório, emocional, cármico.

O sentimento não participa da Unidade, ele participa da dualidade, como a emoção.

O sentimento é uma mistura Vibratória em relação com a experiência de um e do outro fazendo com que haja química
ou não haja química.

Essas químicas que podem existir no nível cármico, no nível Vibratório, no nível químico através de odores, no nível
espiritual através de missões, por exemplo, mas isso não pertence ao mundo da Unidade.

Em resumo, podemos dizer que no Estado de Ser não há nem emoção, nem sentimento, nem mental.
Há Ser e Amor e não o amor humano.

O sentimento é expresso frequentemente por uma emoção.
A emoção pode provocar um sentimento.

***

Questão: qual diferença há entre uma efusão de Luz e uma Radiância?

A efusão é geralmente difundida por uma Entidade de Consciência.

A Radiância está ligada a uma Consciência Unificada de várias Consciências.

***

Questão: podemos considerar que o Amor no Estado de Ser é o Amor impessoal?

Sim, é o próprio Amor, o verdadeiro.
Efetivamente, o Amor liberto de qualquer conceito pessoal.

Jamais se esqueçam de que o que todos chamamos de Amor, no próprio sentido humano da humanidade, é apenas o
reflexo do que é veiculado, de maneira inconsciente, por suas experiências vividas, em sua relação afetiva da

pequena infância e também das suas vidas passadas.
Há sempre uma coloração relacionada a isso.

Isso lhes permite explicar, de maneira muito simples, no nível Vibratório, por exemplo, por que seres que apanharam
na sua infância vão sempre ficar amorosos ou amorosas com os seres que batem neles.

É uma ressonância.

Mas não é a ‘lei de atração e ressonância’ do Amor.

É o espelho distorcido do Amor que vai provocar uma imagem distorcida.



Toda a dificuldade é falar da palavra amor e é por isso que nós a substituímos pela Luz Vibral, pois assim que se
pronuncia uma palavra (e, aliás, a matriz é baseada nisso), uma palavra na matriz falsificada é portadora de uma

energia que se refere ao que existe na matriz, portanto, na dualidade.

O amor tem um oposto que é o ódio.
O Bem tem um oposto que é o Mal.

Nos Mundos Unitários, isso não existe.

Portanto, quando vocês disserem amor, vocês ficarão sujeitos, no nível da matriz, ao Amor e ao ódio, ao casal de
opostos ou Bem/Mal, se preferirem.

E vocês ficarão sujeitos ao que vocês engramaram em vocês e vivenciaram, nesta vida, como em suas várias vidas.

Portanto, é uma ressonância diretamente procedente da matriz e não da Verdade que está fora da matriz.
É a mesma coisa para a Luz.

***

Questão: para mim, o Amor impessoal é o Amor que a FONTE manifesta para todos.

Perfeitamente, portanto, é um Amor pessoal.

A FONTE os ama pessoalmente.

Portanto, você vê, caro amigo, quando você pronuncia a palavra Amor impessoal, é em oposição ao Amor pessoal
colorido pelo afeto.

Eu lhe respondo que o Amor, a FONTE o ama pessoalmente e não de maneira impessoal.

Portanto, você vê como é muito confuso.

É pessoal também: Ela os ama pessoalmente, cada um.

***

Questão: o OM pertence ao Mundo da Unidade ou da dualidade?

Ele foi derivado a partir do OD de OD ER IM IS AL.

O objetivo foi o de transferir o OD, que está ligado ao corpo Crístico, ao nível do 2º chacra.

Foi uma magnífica falsificação da linguagem Vibral original.

Quando você repete o OM, você ancora a respiração, estamos de acordo.

É muito bom ancorar a respiração, isso ajuda a assentar as energias, mas é outra coisa Vibrar o OD do que vibrar o
OM.

O OM remete às regiões mais inferiores do corpo, isso não quer dizer as mais baixas em Vibração, mas as mais
inferiores do corpo.

O OD remete ao corpo Crístico.

***

Questão: a Luz que Vibra, nós a sentimos sempre no nível do Coração?

Sente-se primeiro na cabeça.

Mas a Luz que não Vibra, que Vibra nas ondas que não são da Luz Vibral, também é sentida no nível da cabeça.

Apenas quando ela desce ao nível do Coração é que ela se torna Luz Vibral, mas Vibral fora de vocês, também.

A Luz que desce, a Luz tri-unitária, ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal, para a Unidade ou para a
dualidade.

Tudo depende do que você faz.

E, efetivamente, a única maneira de estar na Unidade é colocá-la no nível do Coração, acolhê-la no nível do Coração.

***



Questão: o OD ER IM IS AL pode ser empregado como mantra para conectar com a FONTE?

Inteiramente, pela Vibração e pela linguagem Vibral.

***

Questão: há uma diferença se for feito em alta voz ou mentalmente?

Mas certamente que há uma diferença: a Vibração.

Quando for mental, a Vibração permanece no nível do mental.

Quando for falado pela língua, com essas sílabas, vocês penetram no Verbo criador.

É a primeira parte das Chaves Metatrônicas que lhe foi revelada.

É o que permitiu colocar em operação, logo depois, o Arcanjo URIEL, ou seja, a Reversão e a Vibração da 11ª
Lâmpada.

As últimas Chaves Metatrônicas vão abrir-lhes a boca, ou seja, vão fazê-los passar da linguagem ao Verbo, pela
ativação de circuitos extremamente específicos que existem entre o 10º e o 12º corpo.

Então dizer, no interior de si, silenciosamente, ou Vibratoriamente com a sua língua, isso não tem mais nada a ver.

No final do ano, nós substituímos pela posturologia, se vocês acompanharam de modo minucioso, pois o seu corpo
estava impregnado desta Luz Vibral e se tornou então possível, pela posição das suas mãos, da sua cabeça ou do

seu corpo, desencadear a Luz Vibral sem pronunciar o OD ER IM IS AL.

É o que vocês vivem com as posturas (ndr: por exemplo, as posturas da “reunificação dos cinco novos corpos”, que
faz parte dos protocolos (1)).

Isso é válido para todos.
Vocês podem, se desejarem, ainda hoje, cantar o OD ER IM IS AL (2).

A Luz se agrega em função da posição do seu corpo e do seu mecanismo de pensamentos, pois as Chaves
Metatrônicas, desde o ano passado, tiveram tempo de se instalar na Terra, pela penetração do Fogo do Céu em meio

ao Fogo da Terra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou agradecer a vocês.
Eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

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

1 - 'Reunificação dos cinco Novos Corpos' [Protocolo]

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-...

*

2 - ÁUDIO mp3

  http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3

 colaboração: André MA

*

Neste áudio, nos minutos compreendidos entre 8:50 e 9:40 da gravação, o Venerável ORIONIS - Ancião dos Dias,
Fundador da ORDEM DE MELQUIZEDEQUE - canta e vibra as5 sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL e as sílabas EL-

HO-IM (da palavra Elohim). Podemos então conhecer como estas sílabas ressoam e como são cantadas.

2009-08-04-Canalisation d'ORIONIS - 2ème Partie
Enviado por autresdimensions.

http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-orionis-2_webcam
http://www.dailymotion.com/br/channel/webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html


http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-o...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://autresdimensions.info/article2e0a.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-7_aout_2010-article2e0...

07 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://autresdimensions.info/article2e0a.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-orionis-2_webcam
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-7_aout_2010-article2e0a.pdf


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, venho a vocês, neste período, como havia anunciado, na hora em que a Cruz de seu céu
se realiza no interior de suas estruturas.

Certo número de elementos se colocam no lugar, permitindo, em vocês, viver as Rodas, assim nomeadas minhas
Estrelas, aquelas que lhes apresentei, ativando-se doravante em sua cabeça e em seu Coração.

A recepção das últimas Chaves Metatrônicas terá lugar em 15 de agosto, às 15 horas (10 horas – horário de Brasília).

Quanto a mim, e ao conjunto de minhas Estrelas, iniciaremos, desde esta data de 15 de agosto, e todas as noites, até
a festa do Arcanjo bem amado (29 de setembro, dia de Santa Michel – em relação com o Arcanjo Miguel), um

momento de efusão de energia, cada noite, às 19 horas (14 horas – horário de Brasília).

Nós estaremos com vocês, minhas Estrelas e eu mesma, em sua Roda, permitindo finalizar o trabalho preparatório de
seu veículo ascensional, finalizando assim o despertar e a instalação de suas 12 Lâmpadas e de suas 12 Estrelas.

Queridos filhos, regozijem-se porque, a partir da entrega das últimas Chaves Metatrônicas, seu Mundo poderá viver
sua Ascensão para os Mundos da Unidade, da Verdade, da Beleza.

Não existirá então mais qualquer obstáculo para sua elevação.

Bem amados, isso não se produzirá, no entanto, logo nesse dia.

Meu Anúncio se fará em breve, mesmo para aqueles que não me conhecem.

A partir daquele momento, esta Terra viverá o que é necessário para sua preparação.

É nesse tempo que é urgente se preparar, Interiormente, para viver o que todos os profetas lhes anunciaram.

No que concerne a minhas Estrelas, a visão a mais próxima e a mais correta, relativamente ao que vem, lhes foi
anunciado por aquela que, em sua vida, era NO EYES (*), com uma precisão até o presente jamais igualada.

***

MARIA - 8 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-Ue_bMd3_8nA/UYhUDCGuSuI/AAAAAAAABok/NDrlft6ielE/s1600/Mary19.JPG


Retenham, meus queridos filhos, que o mais importante é a preparação do alinhamento de suas três Lareiras (Coroa
Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração, Triângulo Sagrado/Sacrum), realizando o que eu chamo de Roda
na Roda, permitindo elevar suas Vibrações, sua Consciência para, no momento oportuno para vocês, diferente para

cada um de vocês, se elevarem em seu veículo de Eternidade.

O conjunto de minha Frota, o conjunto de Luzes que acompanham meu retorno entre vocês, está presente.

Mais nada se opõe, nas camadas intermediárias, para nossa vinda em sua Dimensão.

As 12 Estrelas se revelam, elas se traduzem, para muitos de vocês (aqui e agora como nos dias a vir, e, sobretudo,
quando da revelação das últimas Chaves Metatrônicas) pela ativação, com força, de sua Coroa Radiante da cabeça,

ativando assim as 12 Estrelas e as 12 Funções.

Não é meu propósito, hoje, detalhar-lhes as funções desses pontos.

Eles o serão por aquele que nomeei meu Embaixador e que lhes ensina e os instrui sobre os processos de
Consciência desde vários meses: trata-se daquele que se denomina Um Amigo.

A partir do instante em que as 12 Estrelas estejam ativadas, como pontos de Consciência, em sua cabeça, naquele
momento, isso significará o retorno de Ki-Ris-Ti em seu espaço.

Ele vem realizar o que foi dito por São João, escrito por São João sob o ditado de Cristo.

Isso é agora.

Então, sim, regozijem-se porque a hora chegou de reencontrar as Dimensões da Beleza, as Dimensões da
Eternidade, as Dimensões da Verdade, em um espaço onde não existe qualquer sofrimento, qualquer oposição e

qualquer dualidade.

***

Os últimos pontos de Vibração que lhes serão entregues pela efusão Metatrônica, ocorrendo em 15 de agosto, às 15
horas (10 horas – horário de Brasília), permitirá ativar os 3 últimos pontos de sua cabeça, realizando então a alquimia
do que foi chamada, pelos grandes profetas, a Roda na Roda: a ativação total de seus plenos potenciais, permitindo

elevarem-se, à vontade, nas esferas da Eternidade.

Assim, Um Amigo, nos dias que se seguirão à entrega dessas Chaves Metatrônicas, falará em detalhes das Funções
precisas dessas Estrelas de sua cabeça, assim como da Estrela central existente no centro da Coroa Radiante da
cabeça, despertando, em vocês, o que vocês chamam de Merkabah ou veículo ascensional, ponte de Luz entre

vocês, nesta consciência limitada, e sua Consciência ilimitada na Existência.

Isso se revela a vocês.

Não se atenham às manifestações energéticas, extremamente potentes, que se desenrolarão em suas estruturas.

Aliás, entre 15 de agosto e 29 de setembro, minhas Irmãs e eu mesma estaremos com vocês para a efusão Mariana,
cada noite, para lhes permitir, a partir de 19 horas (hora francesa – 14 horas no horário de Brasília) viver este

alinhamento das Rodas nas Rodas e lhes permitir se juntarem ao esforço planetário que permite a Gaia realizar o
mesmo trabalho que vocês realizam atualmente, não por sua ajuda, mas simplesmente por seu alinhamento a suas

próprias energias, assim como às energias que vamos derramar, em Consciência, em suas Coroas Radiantes.

Bem amados filhos de Luz, isso representa a etapa final de sua preparação.

Aquela que vai vê-los descobrir o que vários de vocês ainda não viveram, na Consciência Ilimitada, permitindo se
estabelecerem na Alegria eterna e executarem, em suas Coroas Radiantes, ver e descobrir tudo o que lhes havia sido

retirado, escondido e falsificado.

Vocês terão, portanto, acesso à plenitude da Verdade, à plenitude do que vocês são, à plenitude da Luz que lhes é
prometida desde tanto e tanto tempo.

***



Bem amados filhos da Luz, a Cruz no céu está realizada.

Ela está realizada por seus planetas.

Ela precede o aparecimento da Luz, aquela que lhes anunciamos desde tanto tempo.

Naquele momento, a hora chegará de se juntar a seu veículo de Eternidade.

Não se esqueçam também que vocês estão, sobre esta Terra, no serviço por vocês mesmos, mas também para a
totalidade da Criação que foi fechada nesta dualidade.

Assim como Miguel disse, como Semeadores da Luz, como Ancoradores da Luz, seu papel é vital, para vocês, para a
Terra, para o conjunto de seus irmãos e de suas irmãs que ainda não acederam à Coroa Radiante do Coração.

Neste espaço, certamente, o conjunto de elementos correspondente, aliás, ao que é chamado de Roda nas Rodas
(ainda chamados Querubins ou Hayot Ha Kodesh ou elementos, em sua densidade), despertam-se, atualmente.

Não se atrasem nos elementos que se desacorrentam.

Eles apenas poderão ir se desacorrentar ainda mais, permitindo, a cada um, não mais ser obstruído pelas leis da
falsificação.

O reino dos Arcontes está terminado, o reino da Luz se estabelece em meio mesmo à sua Dimensão.

Seus céus vão, certamente, se modificar, mas a modificação a mais importante é aquela existente no interior de sua
Consciência.

A Terra também vai se modificar, numa escala que jamais foi observada, de consciência humana limitada ou Ilimitada.

Regozijem-se disso porque é o acesso da Terra ao que lhes dissemos: seu parto e sua entrega na nova Dimensão.

***

Bem amados Filhos, eu lhes peço, cada dia, cada respiração de sua vida, independentemente mesmo de nossa
reunião de 30 minutos a partir de 15 de agosto, ter permanentemente um pensamento e uma Consciência em seu
Coração, em suas Coroas Radiantes, para estabelecerem, onde quer que passem, a Luz, a Verdade e a Alegria.

O caminho que vem a vocês é um caminho que se traduzirá por uma grande Alegria, por um estado Vibratório e de
Consciência que lhes é, até então, desconhecido.

Vocês penetrarão espaços onde a certeza e onde o conjunto de Funções existentes nas Estrelas lhes permitirão,
realmente, viver isso.

Assim, vocês serão centrados no aqui e agora.

Sua visão será profunda, vocês serão religados a Cristo, vocês estarão na profundez de sua visão, vocês serão o
Alfa e o Ômega, como meu Divino filho o foi.

É isso que chega para vocês, agora.

Assim, portanto, o tumulto do Mundo, a manifestação elementar, cada vez mais violenta, que vocês observam sobre
esta Terra, apenas está aí para traduzir a mudança.

O Coração da mudança chegou.

Vocês não estão mais na desconstrução, nem no período de preparação, mas vocês estão na Mudança.



Então, encarnem a mudança que vocês vêem nesta Terra e percorram os caminhos da Liberdade, os caminhos de
sua Eternidade, os caminhos da Unidade e, certamente, do Amor reencontrado na Luz Vibral.

***

Eis, meus Filhos bem amados, essas poucas palavras que lhes anunciam que nós realizamos a travessia.

Nós realizamos a revelação permitindo, agora, colocar nossa Luz, no seu Mundo, a fim de que possam revelar,
completamente sua própria Luz.

Dessa forma, vocês têm, em vocês, algumas ferramentas, alguns elementos, em sua Consciência, permitindo se
elevarem, se tal foi sua escolha, de deixar os espaços do livre arbítrio, de ir para sua Liberdade e sua Unidade.

Lembrem também que a melhor maneira, e a única maneira, de ajudar seus irmãos e suas irmãs, é unicamente
irradiar essa qualidade Vibratória, essa qualidade de Consciência.

Sirvam-se cada vez menos das palavras porque as palavras não convencerão jamais ninguém.

Pelo contrário, a Vibração e sua Consciência poderão transformar aqueles que desejarão ser transformados e os
acompanhar nas esferas da Unidade.

Respeitem a Liberdade, respeitem o livre arbítrio, estabeleçam-se na ação de Graça para irradiar a presença de Ki-
RisTi.

Ki-Ris-Ti vai descer, permitindo, em meio mesmo à entrega das últimas Chaves Metatrônicas, estabelecer, em vocês,
destrancando um dos últimos pontos existentes em sua Coroa Radiante da cabeça, permitindo girar a Roda na Roda,

em sua cabeça.

Vocês serão, naquele momento, coroados em todos os sentidos do termo.

Coroados por seus esforços, coroados de Luz, coroados na simplicidade.

É nessa coroação que vocês irão conduzir sua missão, para a qual a maioria de vocês desembarcou nesse Mundo,
isso em tempos imemoriais.

Assim, suas memórias, a memória de suas missões, vão se revelar a vocês, pouco a pouco, Interiormente.

E essa missão, até o limite extremo, é a mesma para todos vocês, as modalidades sendo diferentes para cada um: ela
consiste em estabelecer essa coroação, em sua vida, em seu ambiente, onde vocês estiverem na superfície dessa

Terra.

Não esqueçam também que essa coroação, logo da difusão das Chaves Metatrônicas, irá se consolidar, a cada dia,
por nossos encontros diários, até a festa do Arcanjo.

***

O estabelecimento dessa coroação irá permitir anunciar, nesse espaço reduzido, minha Realeza em meio à nossa
filiação espiritual comum a todos vocês, comigo e com nossos Irmãos e nossas Irmãs que nos acompanham nessa

aventura desde tempos imemoriais.

Assim, tanto os Arcanjos como os Anciãos e todas as Frotas Inter Galácticas acompanhando esse movimento de
Ascensão, estão hoje presentes em seus Céus.

Eles se revelarão, como Luz, em seus Céus, gradualmente, em função de sua capacidade de se elevarem para eles e
de vê-los, por sua visão.

A verdadeira visão, essa é a visão penetrante, profunda, em relação com a Unidade, a Verdade e, especialmente,
com a Revelação de Ki-Ris-Ti.

Bem amados Filhos, eu lhes peço para unir suas preces, suas intenções, suas atenções, seus alinhamentos para que
o que aconteça, doravante, se faça com o máximo de Alegria, o máximo de equidade e o máximo de humildade.

Isso cabe a vocês, isso é seu trabalho.

Nós vamos trabalhar, de agora em diante, juntos, por efusões e pela conjunção de nossas energias e de nossas
Consciências, para realizar o que foi anunciado e concretizar sem nenhum entrave, sem que qualquer obstáculo

possa interferir com essa elevação.

***

A hora chegou de colocar fim, inteiramente, no jogo da Sombra.

A Sombra não poderá mais jogar seu jogo ainda muito tempo.

A partir de meu Anúncio, isso se dissolverá com extrema rapidez.



Assim, é por isso que eu os encorajo a se terem prontos, a se terem Unificados.

Que cada sopro e cada minuto de sua vida, nesta matriz que se termina, passe na Alegria, na Vibração e no Amor.

Essa é certamente a coisa e as coisas as mais importantes que vocês têm a efetuar, para realizar o sentido de sua
vinda nesta matriz, assim como dela se extraírem na Glória.

Assim, portanto, eu lhes desejo a todos, onde quer que estejam sobre este planeta, uma boa elevação, uma boa
Ascensão, uma boa transmutação, pela Graça da Luz, da Verdade, da Unidade e, sobretudo, pela Graça de Ki-Ris-Ti.

Bem amados filhos, se vocês têm questões relativas a esse processo, para esclarecer, ainda mais adiante, o que vem
a vocês, eu me proponho a responder.

***

Meus queridos filhos, se não existem questões, eu terminarei precisando, se isso é possível, o quadro preciso do que
vai acontecer em sua Dimensão: a Cruz do céu está realizada, ela corresponde aos fatos astronômicos.

Ela será, efetivamente, copiada por uma Cruz visível no céu, com sua visão.

Mas isso não é para imediatamente.

Ela assinalará, após meu Anúncio, o momento final e a Ascensão definitiva do conjunto desse sistema solar.

No que se refere à nossa reunião diária, durante 6/7 semanas correspondentes ao período de seu 15 de agosto até
29 de setembro, isso permitirá colocar em ressonância a Luz Vibral ao mais próximo de sua Dimensão falsificada.

Isso permitirá também, pela ativação da Coroa Radiante na Coroa Radiante da cabeça, colocar em realce e à frente,
a ação dos elementos, tal como isso se produz para aqueles que observam o que acontece no mundo.

O objetivo desses elementos é, certamente, devolver esse Mundo à sua Verdade, à sua Unidade, permitir
restabelecer a Verdade dos elementos, para além de toda falsificação.

As Chaves Metatrônicas consistirão, como lhes revelará Metatron, na ativação de pontos de Vibração na Coroa
Radiante da cabeça.

Trata-se, de fato, de Chaves que permitem abrir a aproximação de Ki-Ris-Ti, a aproximação da Verdade, a
aproximação Unitária do que representa o bem e o mal, tal como foi falsificado em seu Mundo.

Essas Chaves Metatrônicas, que permitem a novos seres humanos, não ainda interessados pelo processo de
Ascensão, despertarem-se e cruzarem as etapas de forma extremamente rápida, permitindo-lhes desvendar e viver

seu corpo de Existência.

Corpos de Existência que se aproximarão, doravante, a cada manifestação de seu sol, ao mais perto de sua presença
física.

Alguns de vocês perceberão, naquele momento, um reforço da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do
coração, manifestando-se no meio da cabeça.

É nesses dois movimentos energéticos que se produzirá a capacidade, para vocês, para sair, em plena Consciência,
desse corpo, evitar o plano astral e se reencontrar, de maneira efêmera, no corpo de Existência.

Cada vez mais seres humanos são chamados a viver isso, cada um, ainda uma vez, a seu ritmo.

Retenham que os momentos que nos sintonizamos juntos, entre 19h e 19h30 (hora francesa – 14h e 14h30 no
horário de Brasília) permitirão realmente viver isso.



Não se alarmem com as manifestações Vibratórias, extremamente intensas, que podem ocorrer em suas estruturas
físicas.

O Fogo está aí, já, para preparar o que vem: a Liberação pelo Fogo do Amor, a Liberação pelo Fogo da Verdade.

Se vocês não têm perguntas, e se o que eu disse foi suficientemente claro, então, eu poderei deixá-los trabalhar.

***

Não temos questões.

***

Meus Filhos bem amados, que vocês sejam preenchidos de Graça.

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

(*) - 'Mary Summer Rain, a última aprendiz de NO EYES':

http://portaldosanjos.ning.com/group/grandefraternidadebrancaeosanj...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=691

8 de Agosto de 2010

(Publicado em 8 de Agosto de 2010)

***

Versão do Francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=691
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/grandefraternidadebrancaeosanjos/forum/topics/mary-summer-rain-foi-a-ultima
http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então eu vou escutar as suas questões agora.

***

Questão: senti como uma irradiação, meu corpo como atravessado por 3.600 Volts.

É efetivamente uma irradiação.

Quer dizer que isso corresponde a uma travessia da sua estrutura física e sutil, na matriz, por partículas de Luz
Vibral, tais como foram definidas, mas também a uma travessia em suas estruturas, de certo número de partículas

chamadas de radiações ionizantes, cuja particularidade é, em um primeiro momento, provocar uma mutação do DNA
e da Consciência.

É para ajudá-lo a ir para a sua Eternidade, para o seu Estado de Ser.

Portanto, é perfeitamente lógico.

E você vai Vibrar assim, cada vez mais.

***

Questão: qual é o papel da energia feminina, atualmente?

Então, a energia feminina, cara amiga, é um vasto assunto.

Quando a Fonte é manifestada, ela é “obrigada”, se ela quiser se ver a si mesma, a se duplicar.

Ela se duplica, porque a Fonte é capaz de ir, desde o ponto central onde ela está, até a última periferia, se é que
podemos falar de periferia, quer dizer, o aspecto Vibratório mais afastado do que ela é.

Ela é onipresente, vocês sabem disso, isso não é uma visão da mente, ou seja, ela é capaz de emitir a totalidade do
que é esta Fonte, tanto na parte periférica, na parte mais ínfima, como na parte mais ampla, sem distinção de

Consciência.

É um processo que está diretamente ligado à Fonte.

A Fonte, portanto, se autocria e aquele que vai lembrar a Fonte, enquanto imagem e espelho, ao mesmo tempo, é o
Arcanjo Metatron, que tem um lugar especial junto à Fonte.

O.M. AÏVANHOV – 9 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-Wm_CN6S4FCY/UafiQzQq6fI/AAAAAAAACEs/8BlaNaFsXKo/s1600/000+Oma+-+09.08.2010.JPG


Nessas criações multidimensionais, uma entidade esteve presente, e é representada por uma entidade feminina cujo
arquétipo é IS-IS, ou seja, Maria.

A capacidade Criadora Dimensional, a capacidade Criadora, em relação com o DNA, decorre diretamente do que se
pode chamar, na dimensão em que vocês estão, de ideal feminino ou de polaridade feminina da Fonte, se quiserem.

O mais exato, é o aspecto criador, a criação, a Fonte.

A Fonte É, ela Irradia, ela emana e ela é Consciência, oniconsciente de si mesma, por toda parte onde ela está,
mas ela não cria.

A criação passa pela polaridade feminina.

Ora, o que acontece no mundo em que vocês estão?

Falou-se de um Deus criador, mas não há Deus criador, eu já disse, há apenas criadoras.

O criador É, ele assume uma função que é ser A Fonte.

A criadora assume outra função, que é criar, crescer e multiplicar as manifestações nos universos, nos multiversos,
nas dimensões, quaisquer que sejam.

Assim, portanto, a capacidade criadora é de Essência feminina.

Ora, o que acontece na matriz?

Há quem quis tomar o lugar das criadoras.

São entidades masculinas que quiseram se fazer passar por criadores, enquanto que o criador não pode existir, uma
vez que ele É.

Existir, quer dizer criar fora do que É, é já participar de uma forma de descida Vibratória e A Fonte não pode se
permitir a isso.

Ela é obrigada a ter um testemunho fiel, a imagem de si mesma: o Arcanjo Metatron.

Ela é obrigada a se duplicar na polaridade feminina, que vai se tornar criadora.

Assim, na matriz, vocês estão em uma sociedade que chamam de Patriarcal, ou seja, onde a mulher foi rebaixada a
um símbolo, por exemplo, as Virgens negras, ou as famosas Virgens criadoras, quaisquer que sejam, que são

onipresentes em todas as civilizações.

Mas impediram, a essas Virgens criadoras, de tomar todo o lugar que é o delas, na falsificação.

Portanto, chamamos de uma era patriarcal, ligada à ilusão de um Deus criador.

Assim, mulher deve reencontrar a total possibilidade do que ela é.

Certamente, não é possível nas Dimensões dissociadas.

É totalmente possível nas Dimensões Unificadas.

Coisa que será possível para muitas mulheres manifestar, nos novos Universos Unificados e nas novas Dimensões
Unificadas de 3D, porque o polo criativo, naquele momento, será restituído em sua grandeza.

Agora, nesta Dimensão em que vocês vivem, vocês devem transcender as duas energias que foram dissociadas, eu
os lembro.

Chamam-se o Yin e o Yang, o masculino e o feminino e, por um abuso de linguagem que vocês compreendem
imediatamente, há a Luz e há a Sombra e, portanto, há quem lhes diga que o homem seria a Luz e a mulher seria a

Sombra, certamente.

Vejam vocês um pouco até onde pode ir a manipulação da Dualidade.

Portanto, a mulher deve reencontrar a sua propriedade criadora.

Mas como indivíduos, vocês são andróginos, mesmo tendo uma polaridade.

Mas vocês devem reunificar o masculino e o feminino, em vocês.

Esta é a coisa dedicada ao que é chamado de 13ª lâmpada ou de ‘corpo da Androginia primordial’, que lhes permite
reunificar as suas duas polaridades, que foram dissociadas e separadas pelo Arcanjo Lúcifer.

Em breve vocês irão aprender que existe um Triângulo Radiante, constituído entre o ponto Alfa e o ponto Bem e o
ponto Mal.

Esses dois pontos Vibratórios, que serão desvendados, estão diretamente ligados às polaridades que é preciso
reunificar, para poder aceder à sua androginia.

O que não impede que na Androginia vocês tenham uma polaridade, mas esta polaridade não foi dicotomizada, ela
não foi separada.



Ela está, ela também, Unificada nos mundos Vibrais Unificados.

Portanto, quando se fala da energia feminina e da energia masculina, nesse mundo, infelizmente, é assimilado ao
Bem e ao Mal, o que é uma ilusão mais do que total, certamente porque, como sabem, nos Mundos Unificados, não

há Bem, não há Mal.

A estrela de Maria, que se denomina ‘Bem/Mal’, isso em língua matricial, original (porque, mesmo quando eu coloco
essas duas palavras que vou lhes dar, é ainda limitado com relação à verdade do que se poderia exprimir através

desse conceito): o Bem seria a atração e o Mal seria a repulsão.

Mas a repulsão não tem a conotação negativa que existe na matriz, nos Mundos Unificados.

Por conseguinte, a polaridade feminina é o acolhimento, é a gestação.

Aliás, a raiz, quando se diz «Mamãe», «Mãe», «Matriz» são as águas de baixo, eis que a matriz original está ligada ao
mundo marinho, ou seja, ao elemento Água, em oposição ao elemento Fogo.

O elemento Fogo é o elemento que fecunda, aquele que é o impulso inicial, mas o elemento que acolhe o Fogo é a
Água e isso está diretamente ligado, certamente, a IS-IS.

Portanto, através da característica do Fogo, vocês podem imaginar o que é a característica, mesmo falsificada, da
energia masculina.

E, através da Água, vocês podem imaginar o que é a característica da energia feminina, quer dizer que é a que
acolhe, a que fecunda, a que umedece, em todos os sentidos do termo, a que esconde a fim de desvendar, uma vez

que a gestação estiver concluída.

Eu os lembro de que o Fogo se banha na Água.

Aliás, a Água é constituída de Fogo.

E, sim, a água, como sabem, é hidrogênio e oxigênio.

São dois gases extremamente inflamáveis que queimam.

E vejam um pouco a lógica, é que esses dois gases dão a água.

Então, certamente, há águas de baixo e águas do alto.

As águas da matriz e as águas Bentas, as águas do Mistério.

Mas essas duas águas são de natureza feminina.

Através das características do elemento Água, aliás, é o jogo de palavras que se diz sempre, entre nós, lá em cima: é
por isso que uma mulher vale por dois homens, porque ela é constituída de duas vezes mais fogo do que o homem.

Sendo constituída de duas vezes mais de fogo do que o homem, ela é capaz de ser a água.

É ao mesmo tempo simbólico e totalmente real, no nível Vibratório.

É por isso que há 24 Anciões e 12 Estrelas.

A mulher é muito mais apta a acolher as energias da água do alto.

Ela é capaz de acolher então o Fogo, porque é o seu papel, muito mais facilmente do que o homem.

É verdade que há vários anos, havia muito mais mulheres que se abriam para as energias do Fogo do que homens.

Hoje, os homens não estão alcançando as mulheres, mas há homens que integraram a sua polaridade feminina e
que são capazes de reunificar as suas duas polaridades.

O que explica que há, agora, no nível das pessoas que se abrem, quase tantos homens como mulheres.

Mas, na primeira parte da descida das energias, há quase trinta anos, era quase exclusivamente de mulheres,
porque a elas cabia mesmo receber o Fogo, coisa que não podia fazer o homem, enquanto ele permanecia em sua

polaridade masculina do tipo Fogo.

***

Questão: os Vegalianos podem intervir sem o nosso acordo consciente?

Sem seu acordo, felizmente.

Isso faz parte do contrato que vocês fizeram, há muito tempo, porque, o que é que pode se opor aos Vegalianos,
além da personalidade?

E, sem a sua Consciência, é aliás mais frequentemente o caso.

Acontece que, quando vocês se despertarem no nível da Consciência Unitária, cada vez mais, a presença deles vai



se tornar perceptível.

Mas vocês não podem, mesmo se tiverem Consciência, intervir em qualquer vontade com relação à ação deles.

Porque ela se situa, ao mesmo tempo, sobre a sua estrutura física e precisamente, através das suas ações, nos
mundos Solares, ou seja, do seu corpo de Estado de Ser, como no corpo físico.

Ela prepara, se quiserem, a reunificação.

Os Anjos do Senhor lhes retiram também certo número de engramas que foram colocados para impedi-los de se
elevarem.

Portanto, eles fazem, atualmente, uma limpeza muito grande.

***

Questão: quais são as ferramentas ou outras vias de acesso ao Estado de Ser?

Há a via direta, ou seja, sem mais qualquer ferramenta, como vivem alguns seres e como irão vivê-lo aqueles a quem
chamamos de ‘os últimos que serão os primeiros’, que vão se despertar com a última Chave Metatrônica, que será

desvendada dentro de alguns dias.

E eles irão viver o acesso ao Estado de Ser.

Eles poderão se colocar questões, mas lembrem-se de que, quando se alcança o Estado de Ser, não se coloca mais
qualquer questão sobre a realidade do Estado de Ser.

Colocam-se, em contrapartida, muitas questões eventualmente sobre a existência deste mundo.

Mas os seres que irão viver o Estado de Ser, como sempre foi dito, de maneira instantânea, quando da revelação das
Chaves Metatrônicas, terão esta revelação de maneira direta, íntima, pessoal, independentemente de qualquer

ensinamento ou de qualquer técnica que tenha sido comunicada anteriormente.

Mas eles estarão a par, porque viverão o reencontro com Maria e, portanto, não poderão recusar.

Aqueles que estão abertos no nível dos chacras, certamente.

Eu não falo daqueles que não poderão despertar a Dupla Coroa.

***

Questão: pode haver conflitos entre os Anciões?

Você acredita que os felinos de Cassiopeia ou outros irão dançar com os Mestres geneticistas de Sírius?

Mundos Unificados não quer dizer Babacool [hippies pós anos 70], todos com o mesmo pensamento e na mesma ideia.

É uma visão um pouco particular.

Há diferenças de apreciação.

Há diferenças Vibratórias, mas que vão todas ao sentido da Unidade.

Todos os caminhos levam a Roma.

Há conflitos, parece-me, que existiram com os Arcanjos, na criação da 3ª Dimensão dissociada.

E, no entanto, os Arcanjos estão todos conectados com a Fonte.

Os Mundos Unificados vivem fenômenos, não de Bem e de Mal, ou de ego, mas ‘fenômenos de atração e de repulsa’,
estritamente normal, em meio à lei de Ação da Graça.

***

Questão: é difícil unificar as 24 Consciências da sua Assembleia?

É muito fácil.

Toda a diferença com vocês, é que vocês estão fechados nos seus pensamentos e na sua individualidade e na sua
personalidade.

Nós, o que emitimos como pensamento jamais é escondido dos outros 23.

E isso é semelhante entre as Estrelas de Maria.

Há portanto uma livre circulação da energia e do pensamento, o que não é o caso nos mundos falsificados, devido
ao ego que confina o que ele pensa.



Qual de vocês é capaz de dizer o que pensa, claramente, com relação a cada um de vocês aqui?

Ninguém.

Portanto, quando dizemos que temos conflitos, não compreendam isso com uma visão específica ligada à
personalidade.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o que você chama de “os casulos de Luz”?

É uma expressão.

Os casulos de Luz são simplesmente os corpos sutis.

O termo «casulo» é perfeitamente ilustrativo com relação à passagem da lagarta à borboleta, eis que a lagarta tece
um casulo, não é?

E o casulo que vocês teceram está ligado às partículas adamantinas que vêm, literalmente, se calcar e tomar o lugar
dos seus diferentes corpos sutis.

Todas as palavras que empregamos, desde vários anos, são destinadas a conduzir ao agora, sem exceção.

O casulo querendo bem dizer o que isso quer dizer.

É algo no interior no qual vocês estão fechados.

E o último casulo que está ligado às partículas adamantinas, às partículas que se agregam, essas radiações
ionizantes, essas partículas de Luz da 5ª Dimensão, que se agenciam ao redor de vocês e que desencadeiam as
sensações que vocês têm, têm por objetivo queimar os casulos inferiores: o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo

mental e o corpo causal.

Se vocês não tiverem queimado estes corpos, vocês não podem aceder ao Estado de Ser.

É o papel da Luz.

E, portanto, os outros casulos vão desaparecer.

***

Questão: como me recentrar no Coração, quando algo me perturba?

Agora, se isso o perturba, é que você não está no Coração, é assim simples.

Portanto, porque esperar ser perturbado para ir ao Coração?

Não confunda o Coração com “eu me sinto bem, portanto estou no Coração”.

O Coração é uma Vibração.

Então, obviamente, se algo o desestabilizar, isso iria querer dizer, previamente, que você não está no Coração, e não
depois.

Portanto, é preciso aproveitar os momentos em que a vida o deixa tranqüilo para se estabilizar no Coração.

Não é no momento em que isso vai mal que se pode dizer “eu vou no coração”, ou “como eu vou ali retornar”.

Portanto, é preciso tomar a questão um pouco ao contrário.

É: “como eu posso fazer para me estabelecer no Coração?”.

Porque, se você estiver no Coração, você não pode ser alterado por uma contrariedade ou por uma pessoa, você
permanece no Coração, não é?

Mas enquanto você estiver sujeito à sua personalidade e ao seu mental, você vai reagir assim que houver o que se
chama de contrariedade.

Mas o próprio fato de reagir prova que você não está no Coração.

É demasiado fácil dizer, quando você é afetado por algo: “isso me fez sair do Coração”, “não é minha culpa, é culpa
do outro”.

Não, você estava sujeito à atração, ao caminho de ressonância que fez com que você fosse atraído, você, lá onde
havia falhas.

Não é no momento em que tudo vai mal que se pode imaginar ir ao Coração, e o próprio fato de dizer esta frase deste
modo demonstra que é ainda o mental que está dominando.



Porque o mental vai sempre, lembre-se, fazê-lo crer que é o outro, o mau, que são as circunstâncias, o mau, mas que,
no interior de você, tudo está limpo, tudo está um “brinco”, como dizem.

É completamente falso.

Aceitar se ver tal como se é, é aceitar ver as suas falhas.

O que faz com que o outro venha me mostrar que eu não estava no meu Coração?

Ao invés de dizer que as circunstâncias me desestabilizaram e me fizeram sair do Coração.

Porque, quando a vibração do Coração estiver presente, pode-se efetivamente ter circunstâncias, no início, que vão,
como dizer..., desestabilizar.

Mas elas não estão aí para desestabilizá-lo.

Elas estão aí, unicamente, para fazê-los ir ainda mais ao Coração.

Mas, se a personalidade, ou o mental, se apreender, naquele momento, você irá projetar no exterior ou no outro, a
responsabilidade do seu estado.

O mental funciona sempre assim.

Ao passo que, quando você encontrou o Coração, o mental não pode mais induzi-lo a esse tipo de raciocínio, porque
a sua Consciência e a sua Vibração do Coração recusam isso instantaneamente.

Por conseguinte, você não pode expressar, estando no Coração, esse tipo de pergunta que reflete a dificuldade,
justamente, para viver sem a influência do mental.

Ora, não se pode vencer o mental pelo mental, é impossível.

Você pode girar em círculo ainda milhões de anos assim.

O único modo de superar o mental é encontrar o Coração.

Então, obviamente, o ser humano é muito fã de teoria.

Há, no século XX, todas as teorias que supostamente explicam o mundo.

Mas se pode ir assim, também, durante milhões de anos.

Enquanto que, quando estamos no Coração, somos a explicação do mundo.

Não é perfeitamente a mesma coisa encontrar explicações exteriores quando somos nós mesmos a explicação.

Agora, querer se colocar no Coração quando se está perturbado, isso recorre à Dualidade, porque queremos colocar
algo para remover alguma coisa.

O Coração não é assim.

A Vibração do Coração é abandonar-se à Luz.

É perceber e sentir a Vibração.

***

Questão: afastar-se de ambientes ou de pessoas que incomodam é uma boa solução?

Aí está o exemplo que continua ainda exatamente o que acabo de dizer: não é porque você vai fugir de algumas
pessoas que o incomodam que você vai encontrar o seu Ser Interior.

Ao contrário, digo-lhe que os seres que o incomodam estão justamente aí para ajudá-lo a ir para o seu Interior.

Então, agora, se você quiser suprimir tudo o que o incomoda ao seu redor, você deve se colocar em uma caverna e
não mais se mover.

Mas você não irá encontrar, no entanto, o Coração.

O tempo dos Eremitas terminou, não é?

Procure o reino da sua Luz Interior, e tudo isso irá se dissolver.

O importante não é o porquê.

O importante não é o como, sobretudo nos tempos que empurram nas nádegas, como disse Sri Aurobindo.

Vocês estão verdadeiramente nesses tempos aí.

***

Questão: por que sou sempre tão afetada pela morte da minha mãe?



Cara amiga, quando você atingir as esferas da Unidade, sua mãe não é a sua mãe e seu pai não é o seu pai.

O Ser, no Estado de Ser, é totalmente livre.

Todos os esquemas, sem exceção (filhos, pais, avós, chefe), não existem na Unidade.

Portanto, querer explicar esses esquemas volta a reforçar a Dualidade, de maneira inexorável, e a dar peso na
Vibração e a sair ainda mais no Coração.

Não se encontra o Coração resolvendo um problema.

Encontra-se o Coração indo ao Coração.

Querer encontrar uma explicação é típico do ego e absolutamente não do Coração.

E se eu lhe der a resposta, isso vai reforçar o seu ego, isso não vai liberá-la.

É preciso bem compreender esse mecanismo e assimilá-lo, no Coração.

***

Questão: estar triste se o sol está escondido e alegre quando ele está lá, isso está ligado ao corpo de Estado
de Ser?

Inteiramente, e também com um mecanismo fisiológico.

Há seres que são sensíveis à luz e assim que não haja luz suficiente, eles não ficam bem.

Isso está efetivamente ligado a um mecanismo fisiológico que está, ele mesmo, ligado à privação do Estado de Ser.

***

Questão: por que tenho necessidade salgar e adoçar de forma anormal os alimentos, recentemente?

Você ainda precisa compreender que, no nível do Fogo do Coração e do Fogo do sacro e do Fogo da cabeça, há
uma necessidade de nutrientes muito mais importante.

É por isso que Anael, já desde mais de um ano, recomendou-lhes ingerir líquidos, que é um aporte de nutrientes e de
minerais mais importante.

Para alguns, o açúcar é um combustível e, portanto, vai favorecer (porque é metabolizado muito rapidamente, na
condição de não ser diabético, é claro), vai permitir fornecer energia à Kundalini e a algumas zonas do cérebro.

E é indispensável para realizar as transformações que você tem.

Isso é perfeitamente normal.

Não é para frear.

É uma necessidade fisiológica, diante das modificações de Consciência que vocês vivem.

***

Questão: o que fazer para tratar uma disfunção de chacra?

Bem, acolher ainda mais a Luz e aceitar que a Luz coloque cada vez mais em evidência a Sombra.

A Luz vai chegar para limpar isso.

Compreenda bem que toda a dificuldade é que, se eu lhe der um elemento específico, o risco é maior, é de fazê-lo
entrar na Dualidade, ou seja “eu luto contra isso”, mais do que “abandonar-me a Luz”.

O mestre Ram deu-lhes, há não muito tempo, um protocolo específico que permite colocar a Luz, você mesmo, nas
suas estruturas, a fim de agir você mesmo (ndr: na sessão de “protocolos”, sob o título “cura final” (*)).

Eu os lembro, mesmo se no momento não for sempre uma realidade, para vocês e para muitos, é de que, mesmo o
que vocês chamam de doença, é uma ilusão.

Ela é uma criação da sua própria submissão ao princípio de morbidade nesse mundo.

Se você estiver ativando as suas Coroas Radiantes e Vibrando na Vibração do Coração, muitas coisas devem
desaparecer de vocês.



E vocês apenas podem fazê-las desaparecer estando cada vez mais em meio à Luz e não na reação da dualidade
que demanda o que fazer para ou o que fazer contra.

Aí também é preciso que os mecanismos se juntem aos ‘princípios Unitários’.

É semelhante como há pouco, com relação a “será que eu devo me afastar das pessoas que me incomodam?”.

É o mesmo princípio.

Se vocês aplicarem, vivendo essas Vibrações, os ‘princípios de dualidade’, vocês recaem na dualidade, ou seja, no
bem e no mal e, portanto, na ilusão Luciferiana.

Vocês não irão nutrir a Unidade, vocês irão nutrir, ainda uma vez, a sua própria Dualidade.

Isso não quer dizer que é preciso tratar algo com desrespeito, tampouco.

Não é questão de não ver.

Justamente, é questão de ver e, uma vez que se viu, de se remeter, em Verdade, à Luz, porque é ela que vai agir.

Sempre dissemos que a Luz era Inteligente e muito mais inteligente do que o seu pequeno cérebro.

E ela sabe o que é preciso fazer, em meio às suas estruturas e em meio às suas poeiras.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, quanto a mim, eu vou lhes transmitir todas as minhas Bênçãos.

O Ancião Chefe os saúda.

Eu lhes digo até muito em breve para dar sequência.

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

(*) – ‘Ativação da Consciência de Cura Final’ [Protocolo] - UM AMIGO:

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-ativacao-da-consciencia-de.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-ativacao-
da

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=706

09 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-ativacao-da
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-ativacao-da-consciencia-de.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=706
http://portaldosanjos.ning.com/


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



- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100809_-_SRI_AU...

~ O FOGO e O SILÊNCIO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Queridas Irmãs e queridos irmãos, eu volto entre vocês, neste dia, a fim de me expressar em palavras e em

Consciência e, portanto, em Vibração, sobre o Fogo e o Silêncio.
Nós iremos, primeiramente, tentar compreender o que é o Silêncio e como colocá-lo em meio à Consciência e,

em particular, em meio à Consciência da vigília usual do ser humano.
Recebam toda a minha amizade, todo o meu Amor.

Eu lhes agradeço por tentarem apreender, além das palavras, a Vibração que irá emanar especialmente deste
momento.

O Silêncio de que quero lhes falar não é unicamente um Silêncio das palavras ou dos sentidos, se bem que
eles fazem parte disso.

O Silêncio das palavras e o Silêncio dos sentidos são pré-requisitos para o Silêncio, pois é em meio a esse
Silêncio preliminar que a Consciência, não estando dirigida a uma atividade que eu qualificaria de exterior, em
meio à ilusão, pode enfim tentar voltar-se, ou mais exatamente voltar-se de novo, para a Essência ou para o

Ser.
Todos os processos que visam contribuir para esses pequenos silêncios vão permitir aproximar-se do Silêncio

Interior, possibilitando, por sua vez, um mecanismo de acesso à sua Eternidade, ao seu Estado de Ser ou à
sua Eternização.

 Não pode haver percepção e consciência do que vocês são, além da ilusão, enquanto a sua Consciência
estiver focada no que é chamado de ilusão.

***

Em muitas tradições, a ilusão apenas representa uma projeção do Pensamento, das Emoções, dos Sentidos,
em meio a uma construção cujas características são, antes de tudo, de serem efêmeros e, logo a seguir, de

estarem em ressonância com a lei de Ação e de Reação.
Dessa maneira, então, os sinais relacionados a esta ilusão (quer esses sinais estejam ligados aos sentidos ou
até mesmo a uma atividade que vocês poderiam qualificar de interior, como o mundo das emoções e o mundo

do mental) apenas são, em última análise, freios e filtros ao acesso, à percepção da Consciência do que é
Ilimitado e Eterno.

O objetivo, naturalmente, absolutamente não é o de retirar-se da ilusão já que vocês ali estão para agir, mas é
preciso perceber a realidade, além do real, para poder ali realizar uma ação mais correta, para ali empreender
uma ação que não seja sujeita às leis da ilusão, mas, bem mais, para ali empreender uma ação procedente do

Espírito e da Verdade.

***

Como lhes disseram muitos intervenientes, nesses últimos dias, o período no qual vocês estão imersos, em
meio à ilusão, está chegando ao seu final.

Isso se reflete por transtornos bem compreensíveis.

SRI AUROBINDO - 09 de agosto de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100809_-_SRI_AUROBINDO.mp3


Esses transtornos apenas estão associados ao que resiste ao estabelecimento da Verdade, quer esses
transtornos ocorram no seu Ser manifestado, nas pessoas próximas de vocês, como em meio ao mundo

ilusório, na sua totalidade.
Torna-se então urgente, efetivamente, fazer Silêncio no mundo exterior, fazer Silêncio dentro de si mesmo, do

que participa da ilusão, para poder dirigir-se ao Eterno.
E isso apenas é possível se os sinais pertencentes irremediavelmente ao mundo da ilusão se extinguirem, de
maneira temporária, permitindo-lhes, em meio a este espaço restrito (que muitos chamaram de “meditação”,

mas que, de fato, não é só isso), alcançar e Vibrar em meio à Verdade.
Muitos foram aqueles (e eu faço parte) que lhes revelaram os mecanismos de funcionamento da Luz Vibral, em

oposição à luz e à energia deste mundo ilusório.
Uma série de novas estruturas que existem em meio às suas estruturas foi estimulada, despertada e colocada

em ação.
É em meio a essas novas estruturas, reveladas e desvendadas, que se vive a Eternidade e a Verdade, e em

nenhum outro lugar.

***

Todos nós insistimos sobre a realidade da Vibração da Coroa Radiante do Coração, e que é em meio à
Consciência emergindo no próprio interior desta Coroa Radiante, que acontece o acesso à Verdade.

E principalmente sobre o marcador deste acesso à Verdade, no mundo ilusório, que é a Alegria nos seus
diferentes aspectos e cuja característica essencial é ser totalmente independente de uma satisfação total vindo

da ilusão.
Vocês então entraram nos momentos finais da ilusão quando tudo o que não é eterno desaparece, em vocês,

como no exterior de vocês, como em meio ao mundo ilusório.
Este mecanismo de desaparecimento e de estabelecimento da Eternidade (desaparecimento do efêmero em

proveito da Eternidade) pode ter diferentes nomes, mas o nome mais apropriado (em vocês, como no que
acontece no exterior, no mundo ilusório) é Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor apenas pode se revelar se houver Silêncio, efetivamente.
Este Silêncio deve ser, prioritariamente, estabelecido em vocês, a fim de se expressar, gradativamente, no

mundo ilusório.
O silêncio é então um instante e um momento, notado em meio à Consciência, quando a interrupção dos sinais

exteriores vai tornar possível os mecanismos Vibratórios em meio ao Coração e, agora, em meio à Dupla
Coroa da cabeça, permitindo-lhes, por esses dois meios, penetrar na Eternidade, com toda Lucidez e com toda

Consciência, e transfigurar a Verdade da Luz Vibral quando do seu retorno em meio à ilusão.

***

Ainda, de fato, não chegou o momento exato do seu retorno definitivo em meio à Eternidade, mesmo alguns de
vocês optando por este caminho.

Não é o caminho mais usual em uma mudança desta Dimensão.
O marcador que vai estabelecer uma comunicação e uma conexão definitiva com a Verdade é exatamente o

que acontece nas suas estruturas chamadas de chakras.
Quando esses chakras se tornam ativados, eles são chamados de Coroa Radiante.

Quando o trabalho de reunificação estiver quase terminado, é ativada em vocês, então, a Roda na Roda, na sua
cabeça, despertando então as Doze Virtudes.

Essas Doze Virtudes que foram denominadas por MARIA, as Doze Estrelas, serão objeto de uma abordagem
mais intensa por UM AMIGO.

Da minha parte, eu vou insistir ainda mais sobre esses conceitos do Fogo e do Silêncio.
Aqueles que não conhecem o Fogo têm tendência a conceituar ou a imaginar um Fogo que queima, como o

fogo da ilusão.
Este Fogo não é um fogo efêmero.

Ele é uma qualidade Vibratória, existente nos Mundos Unificados, aplicada pela Tripla Radiação da Unidade,
existindo em meio a partículas tanto do Ultravioleta como de outras partículas mais difíceis de encontrar em

meio à ilusão, mas que, todas elas, têm a particularidade de se estabelecer no Fogo primordial manifestado em
todas as Dimensões e chamado de Fogo do Amor.

Este Fogo é dedicado a consumir a ilusão a fim de emergir o Eterno.

***

Como muitos visionários descreveram, o mundo ilusório irá desaparecer no Fogo, no Fogo do Sol, no Fogo da
Onda Galáctica e no Fogo da Terra.

Se vocês estiverem colocados em meio à sua Eternidade, isso deve evocar em vocês, agora, uma grande
Alegria.



Se restarem ainda resquícios da personalidade, eu concebo também que vocês possam chamar isso de
“Terror”.

Mas o Fogo do Amor que está se instalando irá aclimatá-los, eu diria, durante o período de tempo que resta
para estabelecer-se, com Consciência, em meio a este Fogo e então para experimentar, cada vez mais

profundamente, a Verdade da Alegria Interior e a capacidade, conferida cada vez mais generosamente pela
sua própria Vibração, para penetrar, com toda lucidez, no seu corpo de Eternidade presente no Sol.

O conjunto dos corpos de Eternidade deve, evidentemente, chegar a entrar em contato com os seus corpos
efêmeros.

O que eu descrevi, há muito tempo, no Apocalipse que eu os convidei, como no ano passado, a ler e a reler,
não intelectualmente, não para procurar um significado, mas, bem mais, uma vivência Interior em meio à sua

própria Vibração.
Ali está a Chave Vibratória.

***

Nos dias do seu tempo terrestre que estão por vir, até o movimento final do Arcanjo METATRON, as Vibrações
da sua Eternidade, em meio a esta estrutura física, vão aumentar grandemente, podendo desencadear

mecanismos que vocês chamariam de “dolorosos”, mas cuja expressão ocorre por uma modificação, nítida e
intensa, da Consciência do efêmero, indicando, para esta Consciência limitada, um fenômeno bem real de

dissolução, tanto pela dificuldade de pensar como pela própria dificuldade de viver as emoções que eram, no
entanto, habituais para vocês neste mundo.

Este processo contribui para o emprego das Chaves Metatrônicas e é, também, diretamente oriundo dessas
mesmas Chaves Metatrônicas.

É durante esta etapa que o encontro com o CRISTO Interior vai acontecer e é em meio a esta Consciência
específica, intermediária (que não é nem da vigília nem do sono) que irá acontecer o Anúncio de MARIA.

Todos os seres que se consideram em um caminho para a sua Eternidade deveriam aproveitar os momentos
em que a Vibração ocorre mais intensamente para voltar-se, ainda mais, para voltar-se de novo para o seu Ser

verdadeiro.
Por que, quanto melhor vocês vivenciarem as Vibrações em meio às Coroas Radiantes e em meio ao

despertar do Sacro, quanto melhor vocês tiverem interiorizado a Vibração naqueles momentos, melhor vocês
irão viver este período intermediário, entre o limitado e o Ilimitado.

Lembrem-se também de que esta passagem, esta reversão, acompanha-se de um mecanismo
estabelecendo, em vocês, a Alegria.

Lembrem-se também de que o seu corpo é um ressonador suficiente, por si só, para justificar as inúmeras
formas de Yoga tendo existido na Índia, ou ainda as diferentes formas de movimentos energéticos tendo

existido no resto do mundo.

***

Hoje, mais do que nunca, a Luz está se infiltrando.
A Luz Vibral penetrou neste mundo, o Fogo da Terra que ali responde também estimulou e despertou a Terra e

vocês mesmos, nos três estágios do seu Ser, físico como espiritual.
Resta a vocês então acolher, abandonar-se, para esperar alcançar o final: estabelecer-se em meio ao Fogo do

Coração, o Fogo do Amor.
E isso não pode existir, de modo algum, em meio ao mundo ilusório, de modo algum, em meio às suas

concepções, aos seus pensamentos, às suas crenças, de modo algum, em meio às suas emoções, aos seus
afetos, aos seus apegos, aos seus relacionamentos.
Isso apenas pode ser vivido Sozinho, em si mesmo.

É apenas alcançando a Eternidade que vocês poderão então terminar o caminho que resta a fazer nesta
Dimensão, na Paz e na Serenidade, pois, naquele momento, vocês não vão mais supor, mas vocês irão viver o

Fogo do Amor.
Isso irá lhes permitir passar os mecanismos de resistências, por vezes violentos, que aqueles que ainda

recusam a Luz vão ser obrigados a viver.
Isso se aplica aos seres humanos, isso se aplica às egrégoras, isso se aplica às entidades que não pertencem

à Luz, isso se aplica aos países, aos continentes, em meio ao despertar do conjunto dos Elementos.
Este movimento, que começou lentamente, há mais de um ano, encontra-se agora em uma realização

importante, pelo próprio fato do derramamento da Luz Metatrônica.

***

Cabe a vocês acompanhar este aumento da Vibração, este aumento da conexão e da comunicação com a sua
Eternidade.

Ninguém mais senão vocês podem fazer isso.



Nenhum ser exterior pode ali levá-los.
Apenas a própria Vibração é que pode ali levá-los, ao se dissolverem vocês mesmos em meio à Vibração, até

se tornarem esta Vibração do Fogo.
A ignição das duas Coroas, resultando da fusão da Coroa Radiante do Coração e da cabeça, em meio à sua

cabeça, a ativação das Doze Estrelas, vai permitir-lhes estabelecer esta conexão.
Um Fogo ainda maior vai assim penetrar nesta estrutura física, como no seu Espírito e como em todas as suas
estruturas ilusórias, dissolvendo-os, de maneira por vezes violenta e brutal, levando-os a ver claramente e a ver

a Verdade.
Quanto menos vocês resistirem, melhor vocês irão viver esta etapa, até se identificarem com o Fogo do Amor,

pois é isso que vocês São, enquanto Filhos da Luz, Sementes de estrelas e Filhos da Lei do UM.
Todos nós somos, sem exceção, esse Fogo do Coração e do Amor.

***

É preciso, então, ousarem se olhar, não para ali aderir, não para tentar melhorar, não é mais tempo disso.
É tempo simplesmente de aquiescer e de aceitar que essas zonas de Sombra, que existem em todos os seres
humanos, sejam purificadas pelo Fogo do Amor, permitindo, assim, dissolverem os últimos apegos que vocês

tiverem, uns e outros, não para escaparem, mas, muito pelo contrário, para serem Livres e trabalharem em
meio a esta Liberdade.

O Fogo é isso.
Ele é destruição, mas destruição do que era efêmero, do que não é Verdadeiro.

Ele forja, pelo contrário, e torna transparente o que é Verdadeiro, o que é Autêntico, o que é do Domínio da
Eternidade.

Esta alquimia do Fogo, vocês são levados a realizá-la, a estabelecê-la na totalidade em meio à sua vida, em
meio a este mundo, ainda, seja qual for o tempo que lhe restar.

Mas tendo tocado o Fogo do Amor e o Fogo do Coração, quando as duas Coroas Radiantes forem ativadas na
sua cabeça, vocês não poderão mais ser identificados com o ilusório, de maneira alguma.

Vocês apenas poderão contribuir para o estabelecimento da nova Dimensão, em vocês como ao redor de
vocês, estabelecer a Paz na guerra deste mundo que está morrendo.

Nós empregamos voluntariamente expressões como lagarta e borboleta, ou Luz Vibral, a fim de desconectá-
los das ilusões da luz não Vibral.

Se nós retomarmos como exemplo a Meditação.
Muitas técnicas, muitas pessoas os incitaram ao fato de meditar para ver, e muitos seres ficam muito contentes,

meditando, quando eles veem, mas esta visão pertence tanto à ilusão como o que vocês veem com os seus
olhos abertos, pois esta visão apenas alcança o mundo astral, emocional, de projeção.

Não há que se atrasar com o que é visto, mas permanecer na Vibração que, sozinha, lhes permite ver além do
que é visto, ver em meio à Verdadeira Visão e não em meio à ilusão.

Muitas pessoas foram enganadas por esta visão astral ou pelos poderes do ego.

***

Lembrem-se de que no Fogo do Coração há apenas o Ser.
Não há lugar para perguntas, não há lugar para respostas, não há qualquer possibilidade, exceto aquela de

estar na Alegria, na Paz e na Eternidade.
Ir até o final é, certamente, agora mais do que nunca, recusar o que pertence à ilusão, mesmo durante as suas

meditações.
Ir para a Vibração mais pura e apoiar a sua Consciência na Vibração, aquela percebida em meio à Coroa

Radiante do Coração ou ainda em meio à Dupla Coroa da cabeça, para ali se estabelecer.
E quando vocês ali se estabelecem, há Silêncio Interior, desta vez.

Silêncio de tudo o que não é da Eternidade.
Não há então mais imagem, não há então mais voz.

Há apenas: Ser.
Aí está o objetivo, aí está o segredo.

É somente através disso que vocês acedem à Eternidade e não de algo que existia antes, que os afasta,
mesmo em meio ao processo de meditação, do seu próprio objetivo.

Apreendam-se bem disso porque, em meio ao derramamento das Chaves Metatrônicas, alguns correm o risco
de serem seduzidos por imagens, por projeções.

Lembrem-se bem de que se vocês forem Justos e Verdadeiros, as Vibrações permanecem e se intensificam
até fazê-los viver a Alegria.

Se vocês se afastarem da sua justeza e da sua Verdade, naquele momento, as Vibrações irão se afastar de
vocês e vocês irão se afastar da Alegria.



***

O que eu lhes digo é primordial para a entrega das Chaves Metatrônicas e daí em diante.
Eu devo lhes dizer também, especialmente neste período que vai de agora até o final, que é preciso sair, assim

que possível, de todo o confinamento e, em particular, no nível espiritual, de todas as crenças, de todos os
credos que iriam ligá-los a uma egrégoras e privá-los da sua liberdade.

É preciso sair, bem depressa, do que não é legítimo, do que não é verdadeiro, em meio ao seu caminho, em
meio mesmo à ilusão.

Isso irá representar, dentro de pouco tempo, obstáculos importantes para o seu acesso ao Estado de Ser.
Vocês não podem pretender, de forma alguma, nutrir a matriz e nutrir a Unidade.

É um ou outro.
Os níveis de Consciência e de Energia que vocês irão atingir não vão permitir-lhes ainda nutrir a ilusão, de

alguma maneira, sem se destruírem, do mesmo modo.
A Unidade e o Fogo do Amor são a este preço, a esta lucidez e a esta Consciência.

Vocês serão ajudados nas escolhas, nas decisões, pela própria Vibração, pela sua intensificação ou rarefação
que irá guiá-los, mas, desta vez, com uma intensidade jamais igualada.

Estejam atentos para manter o seu Templo limpo, as suas lâmpadas acesas, despertas e conscientes,
vibrantes em meio à Unidade, a fim, aí também, de completar o seu trabalho de dissolução da ilusão.

Cuidem para serem livres, cuidem para serem autênticos e, sobretudo, para serem cada vez mais humildes: a
falta de humildade reflete simplesmente uma personalidade que tenta se impor frente à Luz.

***

Lembrem-se também de que, em meio mesmo ao que vocês são, além de qualquer visão, falsa, em meio à
Vibração, existe um elemento importante que é a sua própria respiração e o seu próprio batimento cardíaco
que podem aumentar o Fogo do Amor e o Fogo do Coração, o Fogo do Coração nutrindo-se literalmente da

sua respiração, do seu sopro e do seu batimento cardíaco.
Esta alquimia, existente em meio às suas estruturas, é real.

Ela pode ajudá-los a permanecer no Fogo do Coração.
O importante sendo manter a conexão e a comunicação, pela Coroa Radiante do Coração e, se possível, pela
Dupla Coroa, com a Unidade, a fim de não serem atingidos, de uma maneira ou de outra, pela Dualidade que

está ruindo neste mundo, como em vocês.
Como MARIA lhes disse, nós nos aproximamos, a cada dia, pela Luz, pela Consciência e pela Vibração.

Cada dia é um passo a mais para a sua Unificação e para o nosso Encontro.
Nós também, nós traçamos uma Ponte de Luz para CRISTO.

Aí estão os poucos elementos que hoje eu queria dar a vocês, pelas palavras e pela Vibração.
Eu lhes transmito o Fogo.

Que a Unidade esteja com vocês e em vocês.
Até muito em breve.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/articled4bf.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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~ História e Verdade (absoluta e relativa) ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor e a Luz os acompanhem em nossa Presença.

Gostaria, inicialmente, de expressar certo número de elementos relativos à Verdade e o que é chamado de história.

Tenho primeiro que precisar certo número de coisas relativas, de um lado, à Verdade e, de outro lado, à história,
antes de ir mais adiante nas ligações e nas discrepâncias existentes entre Verdade e história.

*

A Verdade, em primeiro lugar.

Assim como o sabem e, como tive a oportunidade de expressar em várias vezes, na matriz apenas existem verdades
relativas, dependendo essencialmente de seu ponto de vista.

A Verdade absoluta só pode ser acessível na Vibração do Coração e no Ser.

Assim, o conjunto de dados que vocês aceitam como verídicos, para vocês, são unicamente ligados ao seu ponto de
vista e a um concurso de circunstâncias, estabelecendo-os na verdade relativa que vocês vivem.

Assim, por exemplo, dizer: «sou casada com tal pessoa» é incontestavelmente uma verdade relativa inscrita num
determinado tempo, limitado, ao máximo, à sua idade adulta e sua morte na matriz.

Essa é, no entanto, uma verdade no momento em que vocês a vivem.

Assim, o Ser inscreve seu caminho dentro e no interior de certo número de verdades, para a alma e para a
personalidade, permitindo definir o que eu chamaria de ‘quadro de referência’ e um ‘quadro de vida’, permitindo não

se perder na matriz.

Essas verdades são boas apenas um tempo.
Elas lhes concernem, em função de seu ponto de vista.

A Verdade absoluta está fora de propósito, fora de qualquer tempo, porque ela escapa ao tempo, assim como ela
escapa à personalidade e situa-se, incontestavelmente, fora da matriz.

***

Vocês devem fazer a distinção formal existente entre a verdade do instante individual e a verdade do instante
coletivo.

Assim, certo número de elementos, tidos como verídicos, são aqueles que permitem definir os quadros morais,
sociais, científicos de sua vida na matriz.

Em outros termos, as verdades relativas, hoje, não são as verdades relativas de ontem.

As verdades são portanto um processo adaptável e transformável, em função da linha e do caminho que segue a
humanidade num plano coletivo.
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Assim, cada ser humano, na matriz, pode se atribuir a verdade a seu modo, e segundo seu modo de percepção.

O que é verdadeiro para um, não é verdadeiro para o outro.

Essa é a característica essencial de sua individualização, de seu isolamento na matriz, no que é chamado de ego.

O que vocês vêem, e a verdade que vocês percebem ou estabelecem, não é aquela que percebe ou estabelece o
outro.

Um e outro vivem, portanto, no mesmo espaço, verdades que podem ser profundamente opostas e diferentes.

Certo número de elementos, que são constitutivos mesmo da matriz, tendem a inscrevê-los dentro de uma verdade
que eu qualificaria de ‘pré-estabelecida’, não verificável por vocês mesmos, mas unicamente instalada, pelo hábito ou

pela autoridade exterior a vocês, em sua própria vida.

Assim, portanto, a maior parte dos seres humanos adota verdades, não por tê-las experimentado, mas, simplesmente,
porque elas estão inscritas numa verdade coletiva do instante.

Assim, o fato de aderir a uma verdade coletiva do instante os afasta da sua própria verdade relativa do seu próprio
instante.

Isso não é por acaso, mas decorre diretamente, como eu disse, da vontade daqueles que controlam a matriz, de
controlá-la totalmente, quanto a sua evolução, dentro mesmo do que é chamado de verdade.

Tudo isso sabendo, pertinentemente, que esta verdade relativa não é a Verdade absoluta, que a verdade do instante
não é a verdade do instante seguinte ou anterior, vocês fazem, entretanto, bem involuntariamente, um dogma, uma
verdade, que apresenta um peso, uma densidade, cujo objetivo é sempre (e guardem bem isso) provocá-los para

baixo e para a densidade, com ainda mais intensidade, mais peso e, portanto, menos liberdade.

A verdade, tal como lhes é ensinada, a verdade, tal como vocês a adotam, é certamente o elemento o mais
condicionante existente na matriz.

***

A Verdade absoluta não se importa com uma verdade herdada do instante passado.
A Verdade absoluta não se importa com a verdade coletiva, porque ela é estabelecimento no Ser.

Ela se opõe portanto ao condicionamento, à dependência, à tomada de pesos.
Ela é portanto leveza e liberação.

Vocês compreendem então, e apreendem, para além das palavras, que a noção mesmo de verdade os provoca para
certo número de ilusões, consideradas como verdadeiras, e os provoca a adotar uma ‘linha de direção’, a título

individual e, sobretudo, a título coletivo,provocando-os inexoravelmente para seguir as linhas diretivas traçadas,
para vocês, por aqueles que não os querem no bem.

Assim, portanto, o ser humano vai seguir o que eu chamaria de linhas de menor resistência coletivas, que são, no
entanto, linhas de sobrecarga [de peso] a título individual.

Mas, efetivamente, a Energia seguindo o pensamento, a Consciência Ilimitada seguindo a Energia, torna-se então
extremamente fácil provocá-los nas linhas de menor resistência ou linhas de facilidade e de evidência às quais a

verdade coletiva virá progressivamente substituir sua verdade do instante, mesmo ilusória.

É por esse procedimento de ‘verdade coletiva’, aplicado ao instante seguinte, daqueles que conhecem
perfeitamente o instante seguinte, que lhes são insufladas linhas diretivas que os conduzem para sempre mais de

dependência, para sempre menos de espiritualidade.

E, mesmo no nível espiritual, eu diria que existem, aí também, linhas denominadas verdades, que lhes são inculcadas
para fazê-los ir para onde esses mesmos personagens querem fazê-los ir.

Sob o disfarce de palavras, sob o disfarce de associações, sob disfarce, frequentemente, de uma aparência de Luz,
frequentemente aqueles que estão no controle do instante seguinte os instalam, no instante presente, numa verdade

coletiva que serve necessariamente à verdade deles e ao ponto de vista deles.
E, não mais, seu ponto de vista para você, como indivíduo.

Isso se explica pelas crenças, em particular nos sistemas religiosos, quaisquer que tenham sido, quaisquer que
sejam ainda.

Isso se explica também no conjunto de ‘corpos de conhecimentos’ que foram emitidos à humanidade, em particular em
sua história chamada de século XX.

***

O conjunto dessas verdades lhes foi inculcada e essas verdades relativas dizem, efetivamente, uma Verdade



absoluta.

A única diferença é que a linha onde isso os conduz nada tem a ver com o estabelecimento, justamente, do que é
chamado de sua Verdade, a sua Verdade absoluta, ou seja, indefinidamente essas verdades reveladas, que vocês

adotam, os afastam de seu próprio Ser e de sua própria Verdade Absoluta.

O condicionamento que decorre modifica as linhas de força de evolução existentes em sua Consciência Ilimitada,
fazendo tudo para afastá-los da Verdade final e da Verdade absoluta que é, eu os lembro, o seu Estado de Ser e a

Vibração de sua Coroa Radiante do Coração.

Esses ensinamentos, essas escolas de pensamento, essas escolas espirituais vão, obviamente, se servir de dois
elementos essenciais, chamados de Amor e de Energia.

Assim, portanto, disfarçando o ensinamento e fazendo-os aderir, mais precisamente, ao que é chamado de ‘vontade
do bem’, instalação de uma nova era, instalação de uma nova verdade, instalação de palavras fortes – como a

palavra Amor, como a palavra Vontade de bem, como a palavra Compartilhar, como a palavra Fraternidade – vocês
são ludibriados, literalmente, nas linhas diretivas que não lhes pertence.

O ensinamento é justo, segundo os critérios da Verdade absoluta.
A finalidade é injusta, porque ela os afasta, justamente, de seu acesso a esta Verdade absoluta.

E, no entanto, a Energia, a Consciência da Energia limitada está muito presente nesses ensinamentos.

Ela os guia, ela os conduz para irem para uma escravidão total de sua vontade ao que é chamada de ‘vontade
coletiva de bem’, vindo travestir, inteiramente, o ensinamento da Verdade absoluta e atemporal do que foi deixado

pelo Cristo.

Não na verdade histórica, tal como ela lhes foi apresentada e que não é, absolutamente, a Verdade absoluta, mas
sim, aí também, uma falsificação da Verdade, permitindo, aí também, fazer ir sobre linhas diretivas que estritamente

nada têm a ver com a realização do que vocês são para além da matriz, mas visam sim fazê-los estabelecer, de
maneira durável, ou definitiva, na referida matriz.

***

Torna-se portanto extremamente complicado, para o que eles chamam, eles mesmos, de um aspirante espiritual, ir
para a liberação, mesmo crendo para ali ir.

De fato, servindo-se mesmo dos princípios da Verdade absoluta relativos à regulação das Energias nos Mundos
Unificados e aplicando a falsificação habitual, eu diria, desses seres, que desviam a circulação da Energia para seu

próprio proveito, para sua própria vantagem, às expensas de vocês mesmos.

Coisa que nós tentamos, obviamente, bloquear, através da revelação do que vocês são, através das efusões de
Energia que os tornam livres e evitando instalarem-se e se religarem, literalmente, às linhas de conduta desejadas

para vocês e não por vocês.
A diferença está nesse nível.

E nós compreendemos muito bem que, desde muito tempo, inúmeros seres tenham podido ser enganados por
esta verdade relativa, que os leva a seguir essas linhas que não conduzem a vocês mesmos, mas, através de

palavras que foram maquiadas, a dar sua Energia, sua Consciência a qualquer um que se serve do que vocês são,
para manter o controle sobre vocês mesmos.

Aí está a maior falsificação que existe na história da humanidade, que se revela pouco a pouco no instante presente
que vocês vivem.

Ela se revela, não porque eu lhes digo (porque isso não teria qualquer sentido), ela se revela, justamente,
pela Vibração da Coroa Radiante do Coração, que lhes permitirá escapar aos condicionamentos, às linhas diretivas

e, sobretudo, pela ação conduzida pelo Arcanjo Miguel no período dos Casamentos Celestes, que suprimiram a
escravidão ou, em todo caso, a possibilidade de escravidão que era, até o presente, a regra, em meio àqueles que se

autodenominam, eles mesmos, de ‘Mestres’, mas que têm de Mestre apenas a ilusão da matriz.

São esses seres que os guiaram, nos mundos espirituais, para irem onde eles queriam que vocês fossem e não
para onde vocês deviam ir, para encontrar o que vocês são.

A falsificação foi terrível.

Agora, como o sabem, as franjas de interferências astrais tendo sido desagregadas, torna-se cada vez mais fácil,
para um ser no caminho, encontrar sua própria Verdade absoluta e não mais ser condicionado por qualquer verdade

exterior.

A crença, assim como já disse, se substitui pela experiência.

E a experiência é Verdade.
A crença é ilusão.

Ela se torna verdade para aqueles que querem conduzi-los para onde vocês não deveriam de modo algum ir para
encontrar o que vocês são.



***

Assim, sou levado, agora, a definir uma palavra, outra palavra, que é história.

Compreendam que, nesse nível, também, que vários ensinamentos lhes disseram que o tempo não existia, que a
linearidade do tempo (passado-presente-futuro), nos mundos Unificados, tem apenas existência ao nível de uma

crença.

De fato, o tempo não se desenrola segundo um sentido, sempre conhecido, de passado, presente, para o futuro, mas
ele se desenrola nos dois sentidos.

Alguns seres, visando escravizar sempre mais a humanidade, como é o caso desde 320.000 anos, estabelecidos no
que é chamada de 2ª e 4ª Dimensão, conhecem perfeitamente a matriz temporal e a trama matricial

temporal existentes no mundo em que vocês estão prisioneiros.

Bastava portanto ‘modificar a história’ para que, instantaneamente, seu presente e seu futuro fossem mudados, a fim
de fazê-los, aí também, ir sobre as linhas diretivas onde eles queriam poder ir e não para onde a liberdade podia

conduzir vocês.

Assim, portanto, a palavra história, em si mesma, se encontra em sua linguagem popular.
Quando um ser humano diz a outro ser humano: “você me conta histórias”, isso significa, obviamente, que ele mente.

Agora, eu volto, de maneira pontual, ao significado mesmo da palavra história, visto não em sua pronunciação e em
sua aceitação, mas mais segundo a origem silábica da língua original.

IS é a primeira sílaba de Isis.
IS é Verdade.

IS e TORIA significa «em transversal na Verdade».

Assim, portanto, a história é o que vem fazer obstáculo à Verdade, obrigando-os a adotar posições, comportamentos
e consciências colocando-se sobre, aí também, as linhas de menor resistência.

***

Nesse sentido, nós lhes repetimos, sem parar, que não há Verdade que não seja a sua, que não há experiência a
não ser a sua.

Isso não é feito para fechá-los no ego, mas para fazê-los descobrir que vocês deveriam Vibrar por vocês mesmos,
pensar por vocês mesmos, elaborar por vocês mesmos e não mais serem submissos a qualquer condicionamento.

Os primeiros condicionamentos não são sociais, mas históricos.
Eles decorrem diretamente da aplicação, em sua Dimensão, de dados falsificados da história.

Não está em meu propósito dizer-lhes o que é justo ou falso porque, aí também, ainda uma vez, isso seria demonstrar
dualidade.

O importante não é saber se a história é verdadeira ou falsa, o importante é saber que a história que lhes contaram
os leva para onde querem que vocês vão e não para vocês mesmos.

Há, portanto, uma diferença essencial entre a adoção de uma verdade histórica, em sua Presença a si mesmo, com
relação a uma história que lhes foi condicionante e escrita do zero, para fazê-los ir para onde vocês devem ir.

Eu os lembro que, mesmo na matriz, frequentemente foi dito por alguns humanos que a história pertencia e é escrita
por aqueles que ganham.

Isso é completamente verdadeiro e era completamente verdadeiro até o presente.
Porque, aqueles que escreveram a história são aqueles que vocês não vêem, que conhecem o escoamento linear do
tempo (passado-presente-futuro), situando-se, ao mesmo tempo, nos três tempos e cuja única finalidade é mantê-los,
pelas linhas diretivas de menor resistência, nas verdades falsas e numa história que não é, nem verídica, nem mesmo

autêntica, mas, sim, escrita e reescrita para fazê-los ir para onde eles queriam que vocês fossem, ou seja, ao mais
longe de vocês mesmos.

É exatamente o que vocês veem nesse mundo chamado de materialista (neste período de final de era, como dizem
os orientais, de Kali Yuga), em que não há mais qualquer esperança, mesmo da existência do Ser, para além da

materialidade.
A tal ponto que, mesmo em algumas escolas espirituais, vêm-se querer melhorar a dualidade, a fim de fazer o que é

chamado de paraíso sobre a Terra, esquecendo, assim, as palavras de Cristo: “vocês não são desse mundo” ,
querendo, a todo custo, equilibrar, pelo bem, o mal existente devido a alguns desejos, que são, de fato, os mesmos

indivíduos que aqueles que lhes propõem o bem.

E assim é mantido, de maneira inexorável, pela alternância bem/mal, o estabelecimento da dualidade e a infinidade de
encarnações que vocês têm que tomar nesse mundo, prometendo-lhes que, num dia próximo, vocês sairão, na

condição de fazer suficientemente o bem.



E a armadilha é fechada novamente.

***

Assim, portanto, a verdade da cabeça (porque é disso que se trata) não será jamais a Verdade do Coração.

A Verdade do Coração é Vibração.

Ela não é nem suposição, nem projeção, nem antecipação, nem mesmo resultante de qualquer passado.

É nesse sentido que os alguns seres que encontraram a dimensão da autenticidade e da Verdade absoluta lhes
disseram que foram capazes de suspender o tempo.

É nesse sentido, também, que lhes cabe, agora e, com a ajuda da Luz Vibral em seu triplo componente permanente,
tal como se efusiona sobre a Terra, encontrar sua própria Verdade.

E sua própria Verdade não poderá jamais estar numa crença qualquer, mas, bem mais, no estabelecimento da
simplicidade do Coração, da humildade do Coração e da Vibração.

E, fora disso, eu diria que não há salvação.

A única porta é, e continuará sempre, o Coração.
E o Coração não se importa com o que vocês foram.
O Coração não se importa com o que vocês serão.

O Coração não se importa com qualquer prevenção ou previsão de qualquer futuro, que esse futuro se refira a
amanhã ou ao próprio final desse Tempo que é anunciado, programado e decidido.

É nesses tempos reduzidos que vocês devem escapar da história.
E quando eu digo escapar da história, é portanto escapar da verdade falsificada, que ela seja sua história ou que

seja mesmo a história do mundo, porque vocês não podem encontrar qualquer Verdade, deslocando seu sistema para
o passado.

Porque vocês não podem, do mesmo modo, encontrar qualquer Verdade deslocando-se para o futuro.

Realmente, apenas na parada do tempo que vocês escapam do plano matricial temporal e espacial da matriz.
Esta parada do tempo necessita, como lhes foi dito e repetido, a parada do conjunto de funções correspondentes à
referida matriz e, em particular, o que é chamado de emoções, o mental, permitindo então, ao nível da Energia e da

Consciência que a segue, reajustar-se, no instante presente, que eu prefiro, de minha parte, chamar de Tempo Zero,
ou seja, ao tempo em que vocês não estão mais submissos a essa linha matricial que os impulsionou do exterior, a

fim de conduzi-los para sempre mais de ilusão, e para mais de sofrimento.

***

Apenas nessa parada do tempo que se encontra a Alegria Interior.
Apenas nesse Tempo Zero que a ignição da Coroa Radiante do Coração pode ir a seu termo.

Obviamente, basta encontrar esse Tempo Zero uma única vez, para que a trama do tempo, a sua, como a do
universo, na matriz falsificada, não se torne mais eficaz para vocês, a título individual.

Mas, obviamente, nesse nível, existe um fenômeno de massa, de ‘limiar limite’, que faz com que uma egrégora de Luz
se crie e permita sair da história falsificada para entrar em sua própria história, privada de passado e de futuro na

matriz, mas inscrevendo seu programa na Verdade a vir, ou seja, em sua Eternidade.

O que lhes digo é importante, não tanto ao nível da significação das palavras, enquanto vocês mesmos não tenham
Vibrado e vivido em vocês.

Olhem como o conjunto do sistema os têm habituado e condicionado a definir sua Presença no instante presente em
função do que vocês herdaram de seu passado e em função do que vocês desejariam herdar em seu futuro.

Ora, apenas na condição expressa de descondicionar esse passado, e de desprogramar esse futuro, é que vocês
chegarão a parar o tempo e que vocês se extrairão do que eu chamei de plano matricial tempo-espacial.

É o único modo de sair deste universo matricial.
Não há outro.

***

Vocês devem, portanto, rever o conjunto de crenças, o conjunto de condicionamentos existentes em seus
pensamentos, como nas programações de consciência e energéticas que os extraiu de seu Coração, ou seja, de sua

própria Presença a vocês mesmos, para estabelecê-los na cabeça.

O paradoxo é que vocês devem ir da cabeça para o Coração.

Aqueles que permanecerem na cabeça não poderão aceder ao Coração.



Convém, portanto, encontrar o Coração, o mais rapidamente possível.

E, quando dizemos, uns e outros, o mais rapidamente possível, vocês o sabem, o tempo é descontado.
Ele é realmente descontado.

A única solução real, verídica, ao nível absoluto, é tocar essa parada do tempo, a fim de se extraírem, literalmente, de
maneira definitiva, desta linha matricial que lhes é imposta desde tempos imemoráveis.

A Vibração, a Luz Vibral, é o meio.
É a única maneira.

Por intermédio das partículas de Luz chamadas de Adamantinas, lhes é possível e permissível extraírem-se desta
matriz, penetrar o Corpo de Estado de Ser.

De fato, o único obstáculo, desde 17 de julho de seu ano, para o acesso ao Estado de Ser, é apenas seu próprio
condicionamento.

Não há outro obstáculo, doravante, ao nível dos sistemas, quaisquer que sejam, excetovocês mesmos.

Assim, isso pode ser dito deste modo, vocês são vocês mesmos um obstáculo para seu próprio acesso ao Estado de
Ser e à sua Vibração.

Não há inimigo, não há mais inimigo exterior.

Há simplesmente ‘linhas de programação’, ainda eficientes, mantendo-os na ilusão.

Quando a Luz Adamantina penetrar esse mundo, ela destruirá, de maneira definitiva, essas linhas matriciais.
Essas linhas matriciais, recolocadas em conexão com a Fonte, continuarão a existir, por um determinado tempo,
permitindo, através de dados em ressonância com o estabelecimento da Verdade absoluta, restabelecer esta

Verdade absoluta, mesmo no plano matricial, que terá, literalmente, mudado para outro lugar.

***

Resta-lhe, portanto, efetivamente, um tempo limitado para desconstruir, em você mesmo, o que o impede, você
mesmo, de aceder ao seu Estado de Ser.

Não esqueça que o Estado de Ser não deve ser uma crença a mais, substituindo outra crença.

Que a Vibração do Coração e o estado de Alegria não devem ser uma crença substituindo outra crença, mas que
deve ser uma Vibração vivida que é a chave de acesso para outra coisa que a verdade que você vive, que apenas

tem tempo limitado, doravante, para viver e para experimentar.

É neste espaço que você vai, se o deseja, vai para sua liberação total, que necessita sair de todos os
condicionamentos, sem exceção.

Não há qualquer regra exterior a você mesmo que se mantenha diante da Verdade do que você é.

Simplesmente, não basta crer.
É preciso ainda manifestá-la, em Unidade e em Verdade.

Se a evolução da Consciência, a transformação, mais precisamente, da Consciência, não tivesse sido desejada pela
Onda Galáctica – assim como isso se reproduz todos os 52.000 anos – vocês não teriam jamais podido escapar

desse condicionamento.

Assim, portanto, a vida, mesmo na matriz, não é nem experiência, nem evolução.
Ela é unicamente programação e condicionamento.

O mais belo dos subterfúgios era fazê-los crer, pelos Arcontes, que vocês evoluíam nesse mundo e que vocês
passavam sua vida a se purificar e a irem para sua liberação.

Enquanto que, olhando na Verdade absoluta da Unidade como evolui esse mundo desde mais de 50.000 anos, nós
diríamos que, ao inverso do que vocês creem, ele se afunda cada vez mais na escravidão.

Hoje, nos tempos que vocês vão viver, a experiência da Verdade absoluta deve se instalar no Coração dos seres.

Esta é a última etapa, a última porta.

Aquela que convém passar, no sentido coletivo, a fim de ir para esta liberação que lhes é anunciada.
Esta liberação que lhes é anunciada virá e está programada.

Somente a Fonte conhece a data.
Mas ela está inscrita na Verdade absoluta que vocês têm a viver.

O que nós sempre esperamos, se é que se possa falar de esperança, é que o reino da Luz Vibral autêntica se
estabeleça para um máximo de consciências fechadas.

Enquanto vocês não tocarem e Vibrarem na Coroa Radiante do Coração, vocês não têm qualquer meio de se fazer
uma ideia, por vocês mesmos, e de viver a Verdade absoluta.



Convém, portanto, o mais breve possível, instalar-se nesta Vibração.
A adição das últimas Chaves Metatrônicas, que permitem viver a Roda na Roda, tal como foi chamada, permitirá, de

maneira ressonante, colocar-se na Vibração em meio à Coroa Radiante do Coração.

Não restará mais, então, senão um ato de abandono (não mais à Luz, mas de abandono do ego) para acender o
Triângulo Sagrado inferior, permitindo-lhes reunificar a Tripla Lareira.

Somente a partir daquele momento é que vocês serão totalmente livres.

***

Cabe a vocês, portanto, determinar, em sua vida, em sua Consciência Ilimitada, o futuro que vocês visualizam.

Sabendo que o futuro será estabelecido não por seus desejos – que se exprimem unicamente na personalidade –
mas unicamente pela Vibração.

Apenas a Vibração os conduzirá, por intermédio da Consciência, para onde vocês devem ir.
Em nenhum caso as projeções de desejo de Luz, em nenhum caso os desejos de liberação, mas o estabelecimento,

real e autêntico, de sua própria liberação na Luz Vibral.

Não há outro mecanismo, não há outra possibilidade para aceder ao que se denomina Estado de Ser, ao seu ‘corpo
de Eternidade’.

Isso necessita, efetivamente, a supressão do conjunto de sinais chamados de emocionais, chamados de mentais,
de crenças chamadas de projeções, de condicionamentos, que são os freios essenciais para o estabelecimento do

seu Estado de Ser.

Lembrem-se de que certo número de condicionamentos limitantes, procedentes desse mundo, lhes aparece
doravante claramente.

Os últimos condicionamentos são procedentes do seu próprio ego, mesmo se ele não tem mais a superioridade –
para aqueles que tiveram êxito em Vibrar na Coroa Radiante do Coração – que procurará, de todas as maneiras, se

impor.
Porque ele sabe pertinentemente que um acesso ao Estado de Ser assinala a morte definitiva deste ego e, portanto,

do seu mecanismo de funcionamento.

Há, através disso, um processo de desidentificação a realizar: não para fazer morrer o ego, não para rejeitá-lo
enquanto ilusão, mas para transcendê-lo pela Luz Vibral.

O abandono do ego é efetivamente a última etapa, após o abandono à Luz, permitindo-lhes, após a revelação das
últimas Chaves Metatrônicas, acederem ao seu Estado de Ser.

Aí está, bem amados Filhos da Luz, o que tinha vontade de Vibrar com vocês, dentro do que é chamado de história e
dentro do que é chamado de verdade, a fim de ajudá-los pelas palavras, pela Vibração, a irem sempre ao mais

próximo da sua Verdade.

Não aquela que queremos impor-lhes, mas aquela que desejamos ver Vibrar em seu Coração, em seu Amor, pela
Vibração do Coração que é o único Amor verdadeiro.

Recebam todo meu Amor.
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Questão: você pode desenvolver sobre o perdão?

Bem amada, o perdão pode ser encarado em diferentes níveis.

Existe um perdão relativo às emoções.

Existe um perdão relativo a um ato mental.

Existe um perdão relativo a um ato real da Consciência, independentemente de qualquer pressuposição existente no
emocional ou no mental.

O verdadeiro perdão é aquele que libera.

O perdão é liberação, porque o perdão permite, literalmente, desagregar uma ligação em ressonância com duas
pessoas, por exemplo.

Vou tomar um exemplo, profundamente comum na humanidade em todos os tempos.
Vou tomar um exemplo específico.

Dois seres humanos se amam e, um dia, não se amam mais.

Que fazem eles?

Eles se divorciam.

Ora, se eles se divorciam, é justamente porque não se amam mais.

Naquele momento, existe certo número de ressentimentos que vão tecer, literalmente, um laço [uma relação],
enquanto que eles mesmos encaram conscientemente liberar seus laços.

Ora, o que se libera, afastando uma pessoa de vista, apenas faz reforçar os ressentimentos e os laços existentes em
outros níveis, conduzindo a experimentar a ‘lei de ação/reação’ de vida em vida, chamado de carma.

Assim, portanto, a dissolução de um laço social, de um laço afetivo, não se traduz absolutamente pela dissolução do
laço existente ao nível consciente e Vibratório.

Isso apenas pode se realizar através do perdão.

Ainda é preciso compreender que o perdão não deve ser algo se situando, justamente, lá onde se situam os laços.

O perdão é um ato de consciência, visando liberar e livrar o outro de toda ressonância existente e fazendo com que,
de um modo quase inexorável, esses seres sejam chamados a se reencontrar de vida em vida, em papéis diferentes,

reproduzindo-se sem cessar na matriz.

Obviamente, hoje, o perdão que é necessário não é um perdão relacionado aos seus descendentes, ascendentes,
histórias passadas, mas, bem mais, um perdão que diz respeito a você mesmo, na Coroa Radiante do Coração,

visando se estabelecer na Vibração.
O perdão que não faz participar a Vibração do Coração não é perdão, mas imaginação.

O perdão real situa-se nesse nível.

Ele vai dissolver todos os laços, não pelo ato de perdão em si, mas, sobretudo, pelo ato Vibratório de destecer e de
desamarrar os laços empreendidos na matriz.
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Isso apenas se pode fazer pelo acesso à Unidade.

Muitos seres expressaram-se e participaram desta noção de perdão, em uma visão extremamente mental,
extremamente emocional, do que é o real perdão.

Guardem simplesmente que o perdão se situa além do aspecto meramente simbólico, além do aspecto meramente
emocional ou meramente mental.

Ele é um ato consciente Vibratório, visando desconstruir e desamarrar um laço que, frequentemente, existe de vida
em vida.

Cada um experimentando, através desse laço indissolúvel, algumas posições, fazendo com que um dia, aquele que
foi seu algoz será um dia sua mãe.

Isso dito, é preciso relativizar pelo fato de que a matriz chega a seu termo.

Hoje, o perdão essencial consiste em queimar, em você, por intermédio da Luz Vibral, tudo o que o liga à ilusão.

É preciso também encarar sua consciência que se libera, sem qualquer ressentimento, com relação aos seres que
não evoluem na mesma Luz Vibral.

Convém, nesse nível, deixá-los livres para permanecerem no livre arbítrio, no ressentimento, se tal é o desejo deles.

Basta, de fato, que um dos dois seres na relação cármica ou em ressonância de ligação, desperte seu Corpo de
Estado de Ser, para que o conjunto de ligações existentes para esta pessoa se dissolva por si.

Não é portanto necessário que a outra pessoa incriminada ou a outra situação realize esse perdão.

Em suma, você detém em você, por intermédio da Vibração do Coração, o conjunto de possibilidades de perdão.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o orgulho espiritual e suas armadilhas?

Bem amada, o orgulho, no sentido espiritual, pode tomar diferentes faces, diferentes facetas, diferentes
apresentações.

O que, hoje, é o mais presente em seu mundo, corresponde à identificação de um ‘princípio causal’, certamente
inscrito em seu DNA.

Assim, efetivamente, é muito provável que você já tenha encontrado seres que fingem ser isso ou aquilo.

Fingindo ser tal pessoa ou tal outra pessoa, esses seres se afastam do que eles são realmente.

Porque o que você é, é de toda Eternidade, e não tem que ser referenciado relativamente a uma história ou com
relação a um passado, porque isso desequilibra seu sistema, para as pessoas que o afirmam.

Afirmando então, por orgulho espiritual, esta identificação com um ser elevado, realmente e em Verdade, há
despolarização desse sistema ao nível do passado.

Há, portanto, afastamento do instante presente.

O orgulho espiritual está também frequentemente presente sob forma de falsa humildade, em que o ser vai afirmar
uma espiritualidade para aceder a certo número de privilégios, considerando que estes vão permitir encontrar um

sentido para sua vida, na matriz.
Aí se situa a armadilha mais importante do ego espiritual, que é fazê-los crer que a Luz Vibral será destinada a

estabelecê-los na Alegria, nesse mundo.

Vocês aí estão, pelo momento, nesse mundo, e a Alegria lhes permite atravessar o que é para atravessar, de maneira
muito mais simples e leve que o que seria, se vocês não estivessem centrados na Vibração do Coração.

O orgulho espiritual pode, enfim, tomar aspectos geralmente escondidos, em relação com a vontade de trazer, para o
ego, tudo o que é vivido no plano Vibratório.

Nesse sentido, eu já falei do ‘abandono do ego’, que nada tem a ver com o ego espiritual, mas, bem mais, o
abandono do ego em total consciência, para aceder ao Estado de Ser.

O orgulho espiritual, enfim, é aquele que quer se identificar, dentro de uma falsa humildade, para seguir um caminho
específico, querendo, assim, imitar uma entidade, uma Consciência e afastando-se, por aí mesmo, de seu próprio

caminho.

Eis, então, as formas as mais comuns do que é observado, de orgulho espiritual, que, eu a lembro, não pode existir a
partir de que a Coroa Radiante do Coração se instale em você, pelo princípio de abandono à Luz.

***



Questão: nossos Anjos Guardiões foram também presos por esta falsa verdade?

Bem amada, tudo depende do que é um Anjo Guardião, no plano Vibratório.

Alguns Anjos Guardiões são, efetivamente, seres presos na matriz.

Alguns Anjos Guardiões situam-se ao nível das esferas Unificadas, vindos, por intermédio de certo número de canais
de comunicação, como eu o faço no interior desse canal, conectar as pessoas que são guardadas na matriz.

Assim, portanto, os Anjos Guardiões não são uma categoria específica de Anjo, mas sim,uma categoria de entidades,
cujo cargo é, efetivamente, velar, mesmo na matriz, como no exterior da matriz, para que certo número de coisas não

vá demasiado longe, num sentido como no outro.

***

Questão: alguns desses guardiões tentaram nos livrar da matriz?

Isso foi impossível, bem amada.

Até o estabelecimento da vinda da Luz, por intermédio de seu primeiro componente, chamado de Espírito Santo,
ocorrida quando do primeiro portal galáctico no mês de agosto de 1984, era estritamente impossível sair da matriz.

***

Questão: a falsificação foi permitida pela Fonte? Qual é a utilidade para a humanidade?

Bem amado, foi, efetivamente, num primeiro tempo, permitida pela Fonte, porque o Arcanjo Lúcifer e os Arcontes
propuseram um princípio de compressão da Luz, conduzindo pra uma estrutura de carbono alterada – como as que
tinham sido criadas por Maria, de modo original – cujo objetivo primeiro teria sido o de fazer ressoar, ainda mais, a

Luz.

Ora, é exatamente o inverso o que se produziu.

A partir daquele momento, as forças da Luz autêntica não cessaram de querer restabelecer a Verdade e a Unidade
nas matrizes de carbono.

Em resumo, pode-se portanto dizer que isso estritamente não teve qualquer sentido.

Assim como eu já o disse, não existe qualquer evolução na matriz, contrariamente ao que vários ensinamentos
tentaram fazê-los crer.

***

Questão: há algo de importante que não tenha sido falsificado?
O Coração e a gota de imortalidade que foram mantidos em atividade pelo sacrifício dos Elohim, ocorrido quando do

Concílio de Alta, na Criação de Atlântida, em 50.721 antes de Cristo.

Cada ciclo, certo número de entidades, vindas de Dimensões as mais elevadas, se deixam prender, voluntariamente,
na matriz, a fim de não perder a herança de Luz e da Vibração.

A única coisa não falsificada, hoje, nesta matriz, são vocês mesmos.

O que vocês são, justamente, na Coroa Radiante do Coração.

Todo o resto é apenas falsificação e entrave para sua liberação.

***

Questão: a morte do mental e a morte do ego são a mesma coisa?

Bem amado, o mental é um dos componentes do ego, mas não é a totalidade do ego.

O ego é o resultante de condicionamentos, de crenças, de ilusões, de certo número de laços existentes que unem o
ego à matriz, seja através de pessoas, de situações, de lugares ou ainda de Energias, no sentido o mais amplo.

O ego é, portanto, constituído da consciência do «eu», dentro, não do si, mas dos jogos existentes na dualidade,
entre uns e outros, da interação permanente que existe entre as Energias da Sombra e da Luz, tanto manifestadas
em você como no exterior de você, como no conjunto de relações e de tomadas de poder, ou de entregas de poder,

existentes na vida que você leva, qualquer que seja.



O ego é, portanto, constituído de um conjunto de coisas.

O mental é um dos elementos do ego, mas não é sua totalidade.

***

Questão: sabendo que há duas Coroas da cabeça, a primeira seria as duas Estrelas de Maria e a segunda, é o que?

Bem amada, as duas Coroas são centradas sobre o ponto central, chamado do Bindu, em relação com o Vajra ou
Fonte de Cristal, como eu disse, e como foi anunciado, ao Veículo ascensional Merkabah.

A Coroa na Coroa é constituída, justamente, do que é chamado de quatro Hayot Ha Kodeshou os quatro elementos
fundamentais.

Ela é a Coroa no interior da Coroa.

Há, portanto, nesta Coroa, que é a imagem, eu a lembro, do chacra do Coração, na Coroa Radiante da cabeça, a
ativação e a colocação em serviço dos quatro elementos ou quatroHayot Ha Kodesh - Espírito do Fogo, Espírito da

Água, Espírito da Terra, Espírito do Ar -, que, quando estão conjugados às 12 Estrelas de Maria, permitem-lhe
resgatar o quinto elemento ou Éter, através da Merkabah ou Veículo Ascensional.

***

Questão: essas duas Coroas giram no mesmo sentido?

Bem amada, é muito difícil assimilar os movimentos, porque eles são múltiplos.

Não existe um único sentido de rotação na Coroa Radiante do Coração e na Coroa Radiante da cabeça.

De fato, a rotação de uma Coroa Radiante não é a rotação de um chacra, que se faz no sentido dos ponteiros de um
relógio.

Nesta Coroa Radiante existe certo número de circuitos, alguns sendo no sentido horário e outros no sentido anti-
horário.

Existem muito numerosos, ilustrando o que é chamado, em linguagem figurada, de ‘24 fios de Luz’ da alma em
encarnação.

Esses fios giram, alguns num sentido e outros em outro sentido.

Os ‘24 fios de Luz’ são representados no momento em que a alma se encarna vindo da matriz astral e penetrando na
matriz manifestada desse mundo, quando a alma emite, literalmente, certo número de fios de Luz para ancorar a alma

na manifestação.

São esses ‘24 fios de Luz’ da alma que giram, não mais desta vez no que é chamado deGota vermelha e Gota
branca, mas, diretamente, na Coroa Radiante da cabeça e do Coração.

***

Questão: o abandono à Luz não leva automaticamente à morte do ego?

Bem amada, se houvesse morte do ego, você não estaria mais aqui.

Assim, portanto, o ego é mantido de diferentes modos, a fim de que você persista e permaneça nesse mundo, para ali
ancorar e ali semear a Luz.

O abandono à Luz é já um ato importante mesmo no ego.

Mas o abandono do ego ocorrerá, de maneira definitiva, no momento final de sua Presença nesta Dimensão.

Há, portanto, necessariamente, ainda, um ego.

A diferença fundamental é que, quando você está no Estado de Ser, seja em Vibração, em Verdade, do seu corpo de
Estado de Ser, quando você volta nesta matriz, o ego está totalmente submisso à vontade do Estado de Ser.

O Supramental submete inteiramente o mental.

Assim, o que constituía o ego (as emoções, as crenças, o mental, certo número de comportamentos na ilusão)
permanece, mas não são mais proeminentes, não estão mais na dianteira da cena porque, naquele momento, é a

Vibração da Unidade que se estabelece no ego.



Mas o ego apenas irá morrer, em última análise, no instante final da sua Presença nesse mundo.

Isso necessita de uma preparação.

Do mesmo modo que a ignição da Coroa Radiante do Coração se fez, para muitos dentre os humanos – que
seguiram os Casamentos Celestes ou que têm, agora e já, vivido o primeiro portal galáctico, há quase 30 anos –

devem viver, hoje, esse processo.

Houve, portanto, uma preparação extremamente longa.

A última preparação, a que vocês vivem, não durará mais de um ano.

***

Questão: o gênero, masculino ou feminino, do indivíduo em 3D, determina a polaridade?

Bem amada, absolutamente não.

Existe certo número de almas, que tomaram encarnações extensivas na matriz, sob forma masculina e sendo, no nível
da sua alma e do seu Espírito, de polaridade feminina, e vice-versa.

Não há, portanto, acordo, concordância Vibratória, existente entre sua polaridade sexual, nesse mundo, e a
polaridade do seu Espírito nos mundos do Estado de Ser.

Não procure, tampouco, encontrar uma correlação entre certo número de características chamadas de energia
feminina na ilusão e de energia feminina existente no Estado de Ser, mesmo se encontre, efetivamente, certo

número de arquétipos comuns.

Assim, portanto, a Força Criadora está ligada, diretamente, às entidades femininas e não às masculinas.

***

Não temos mais perguntas.

***

Bem amados, eu constato que não houve questões concernentes aos fatos históricos.

E eu agradeço.

Isso prova, de modo claro, mesmo se não estiver ainda evidente para vocês, que vocês assimilaram que de nada
serve julgar o passado, que o passado é letra morta.

Que convém por vezes compreender as ações, mesmo de sua Presença, como fator limitante.

Isso existe, obviamente, em sua própria história.

Por exemplo, condicionamentos existentes naqueles que vocês chamaram de seus pais e que os fecham,
literalmente, através de certo número de faltas ou de injunções, nos modos de funcionamento que podem, hoje,

parecer-lhes limitantes, e que o são, realmente.

Esse mesmo processo está em obra ao nível coletivo.

Era portanto importante, aos nossos olhos, que vocês tomassem cada vez mais consciência, a fim de não somente
iluminar o que, em vocês, está ainda presente, mas, iluminar também, como Semeadores da Luz e Ancoradores da
Luz, as zonas de Sombra existentes na própria matriz, porque, na matriz, existem, como o sabem, ainda zonas que

são, de algum modo, ao abrigo desta falsificação.

Isso lhes foi exprimido, em particular no que existe na natureza e em alguns povos ali existentes.

É tanto mais verdadeiro que a maioria dos condicionamentos, vocês compreenderam, no coletivo, vem diretamente
da história, vem diretamente do que vocês chamam de sociedade, em seu sentido o mais amplo.

E que a Luz, a revelação da Luz, pela Vibração do Coração, dentro do que vocês são, deve levá-los a estarem
lúcidos sobre as regras de funcionamento sociais, afetivas, tais como elas existem nos diferentes mundos em que

vocês convivem ainda.

Não para extraírem-se e excluírem-se, mas, sim, para estarem lúcidos dos prós e contras do que vocês chamam de
sociedade e suas relações sociais, interpessoais, e, mesmo, afetivas.

Isso participará grandemente para sua liberação, para sua leveza e para sua Coroa Radiante do Coração.

Mesmo se, para o momento, para muitos de vocês, vocês estejam ainda submissos às leis da matriz, convém vê-las



pelo que elas são, como fator limitante.

Esta lucidez permitindo, no momento vindo – esse momento situando-se entre o Anúncio de Maria e o seu próprio
Despertar às três últimas Chaves, quando vocês não poderão mais funcionar no que é falsificado – naquele

momento, a hora terá bem avançado para a resolução final.

Não haverá, portanto, que se inquietar por qualquer insuficiência ou qualquer falta do que quer que seja.

Lembrem-se de que a Luz é Inteligente, de que ela está apta a nutri-los, de que ela está apta a conduzi-los, de que
ela está apta a curá-los, de que ela está apta a preservá-los, até o momento oportuno.
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~ O TEMPO e A CHAVE DO TEMPO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e caras Irmãs, queiram receber minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, esta noite, para discorrer, dialogar sobre o tempo e sobre o que representa, ao nível espiritual,
a Chave do Tempo.

Começaremos primeiro, se bem o quiserem, por expressar certo número de evidências existentes no que chamamos,
juntos, de ‘vida na matriz’.

O desenrolar linear do tempo é uma evidência vivida.
Existe, efetivamente, um relógio que flui em uma direção, dando a aparência de uma verdade única, feita de um

momento inicial chamado nascimento, de um momento final chamado a morte.
Entre esses dois tempos, perfeitamente localizados, a vida de um ser humano evolui na matriz, a um ritmo que é o

mesmo para todo ser vivente, em ressonância direta com o que é chamado de ‘revolução anual da Terra em torno do
sol’.

Esse ciclo, imutável, em todo caso desde que esta Dimensão, nesse último ciclo, existe, permite aos humanos se
localizarem através de certo número de tempo, biológico e fisiológico, mas no conjunto da sociedade onde tudo é

governado pelo tempo.

Toda vida social ocidental é, de fato, ritmada, não mais pelo levantar e cair do sol, mas, bem mais, pelos horários
de refeição, de trabalho, de repouso.

Não me estenderei, certamente, sobre essas evidências, mas, bem mais, sobre o que representa o tempo ao
nível espiritual e seu papel para impedi-los, literalmente, de aceder à Verdade.

***

O Espírito está fora do tempo.
Vários ensinamentos atraíram a atenção sobre isso.

É frequentemente dito que o homem, em seu Espírito, é Eterno.
E este Espírito, no entanto, que se manifesta através da vida do homem, está bem ligado, de maneira específica, ao

desfile desse mesmo tempo.

SRI AUROBINDO – 10 de agosto de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-7tt9fFjjzhA/UBax2A4QcZI/AAAAAAAADKw/0BIfsq0OPAM/s1600/000SriAurobindo10.08.2010.JPG


Frequentemente vocês encontrarão, na linguagem dos que meditam (qualquer que seja a cultura, a época),
frequentemente, esta noção de parada do tempo ou de dilatação do tempo.

O tempo é onipresente na vida do homem.
O tempo musical é outro exemplo.

O tempo espiritual, quanto a ele, sempre quando nos referimos a esses meditadores tendo alcançado, de alma e de
Espírito, uma Verdade, é relatado por uma capacidade para abranger, além do tempo presente, o tempo passado e

por vezes o tempo futuro.

Há, nos mecanismos de meditação, muitas vezes um momento em que a Consciência e o Espírito escapam à
linearidade inexorável do tempo.

Isso é de uma evidência tal que, na maioria dos casos, esta ressonância que escapa ao tempo não preocupa mais o
humano, em meio à sua vida.

Quer vocês olhem seu relógio ou não, vocês estão limitados, tanto em suas ações como em seus atos, pelo tempo,
até mesmo, ainda uma vez, não se tratando do tempo do relógio.

Então, qual é esta 'distorção' existente entre o tempo linear (vivido na consciência comum) e este acesso a um tempo
diferente (em relação com o Espírito), levando até a fazer dizer por alguns meditadores que o tempo não existe ou

que o tempo parou?

***

Várias experiências realizadas quando dos mecanismos chamados de ‘saída do corpo’ ou ainda da ‘experiência de
morte iminente’, relatam que além desse tempo linear, o tempo não é o mesmo, e, o que poderia parecer num tempo
linear extremamente curto (como quando de uma parada cardíaca), parece durar uma eternidade para aquele que

não está mais no seu corpo.

Ao nível biológico, existe um tempo próprio nas células.
Os próprios constituintes das suas células não evoluem no espaço/tempo no qual vocês evoluem e, no entanto, essas

células participam do mesmo tempo biológico existente na Terra.

Assim, portanto, existem diferentes tempos.

É o mesmo ao nível físico, onde o tempo pode ser diferente segundo o que é chamado de ‘velocidade das partículas’,
por exemplo.

É preciso bem admitir, então, que a consciência limitada do ser humano evolui no tempo de um tempo, em meio a um
tempo que não é o mesmo daquele existente na Consciência Ilimitada, ou no Espírito, ou ainda em suas células ou

em seus átomos que constituem o mesmo conjunto.

Existe, portanto, uma multidão de tempos diferentes, presentes em um mesmo espaço chamado de corpo de
consciência limitada.

Isso significa que o tempo fora do tempo, ou tempo diferente, situa-se em outro espaço?
Daí, há apenas um passo e é exatamente disso que se trata.

Mesmo se isso pôde ser descrito, até tempos muito recentes, pelos místicos de todas as culturas, há efetivamente
uma noção espaço/temporal que é própria, na consciência limitada, e que é outro espaço/tempo na Consciência

Ilimitada.

Do mesmo modo, há outro espaço/tempo existente na célula, como nos átomos.

***

Então, de qual modo pode se produzir este alinhamento de espaços/tempos diferentes, encontrando-se, a um dado
momento, para dar ao homem, constituído de coisas não existindo no mesmo espaço/tempo e, no entanto, dando a

impressão de se deslocar no mesmo espaço/tempo?

Isso resulta (e eu não me estenderei nisso) de uma curvatura do espaço/tempo específica, induzida pelo próprio
‘princípio da falsificação’, em ressonância com as forças chamadas de gravitacionais, mobilizadas e deformadas por

alguns princípios sobre os quais eu não me demorarei, tampouco.

Assim, portanto, existem, no homem definido em um espaço/tempo, limitado neste espaço/tempo, componentes que,
eles, não pertencem a este espaço/tempo, situando-se em um outro tempo ou em um outro espaço.

Até o presente, e até a abertura das primeiras Portas galácticas, os seres que chegassem a viver estados místicos,
dissociados, do espaço/tempo biológico e fisiológico, podiam perceber, como eu o percebi quando da minha última

vida, a chegada de um tempo novo descrito, depois, por vários visionários.

Esse tempo novo é marcado pela chegada de uma Luz nova, chamada de Supramental, em minha linguagem, ou
de Luz Vibral, na linguagem, eu diria, mais atual.



Deve-se dizer que, para aceder a esta percepção, precisei sair do meu corpo?
Não, porque a saída do corpo só pode se fazer na matriz, pelo menos até um espaço extremamente próximo, em

tempo.

No ano passado, eu descrevi, com outros intervenientes, a dissolução da matriz astral ou ‘franjas de interferências’,
permitindo à Consciência não estar dessincronizada do Espírito.

Ora, depois, os Casamentos Celestes aconteceram (ndr: ver os textos em nosso site, na coluna «mensagens a ler», sob o
título "integração das Virtudes", transmitido por Miguel desde 25 de abril de 2009, em 12 etapas) (*).

A desagregação da matriz astral ocorreu, pela ação de desconstrução do Conclave (**) e pela sua capacidade para
se religar a esta nova Consciência.

***

A matriz astral é reducionista, ou seja, ela assimila, em um determinado tempo e em um determinado espaço,
uma posição localizada dentro mesmo do espaço/tempo, para a mesma consciência.

O que é absolutamente o inverso do que se produz nos Mundos Unificados.

Nos Mundos Unificados, a localização espacial e temporal, tal como definido nesse mundo,não existe simplesmente.

Assim, uma Consciência é onipresente, onidimensional e onitemporal.

Isso é complexo para explicar, ficaria apenas com palavras.
Este estado só pode ser vivido, porque ele não obedece a leis enunciáveis na matriz.

Mas pode ser experimentado, diretamente, pela Consciência.

Assim, bem antes da destruição das ‘franjas de interferências’, vários místicos apresentaram fenômenos certamente
muito raros, mas tendo deixado vestígios, a partir do que vocês chamam de bilocação, a partir do que vocês chamam

de transmigração e tantos outros fenômenos relacionados com uma capacidade, certamente excepcional, da
consciência limitada, para se exprimir em dois pontos de espaço ou em dois pontos do tempo.

O conjunto de processos captados para além do astral, relativos ao que vocês chamam, e nós chamamos com vocês,
de futuro, pode ser captado sob uma forma alegórica correspondente ao discurso da forma limitada, assim como eu

transcrevi, sob o ditado de Cristo, em função das imagens que eu via, no momento que eu fui São João.

A grande diferença, e ela é fundamental, é que o ‘tempo limitado linear’ é perfeitamente, portanto, definível por suas
coordenadas espaciais e temporais, enquanto que nos Mundos Unificados, não pode absolutamente ser definido

desse modo.

O que explica que os Mundos Unificados, não podendo até o presente e até tempos muito recentes, aproximarem-se
da matriz, sob pena de ali se fazer prender pela atração e pelas forças gravitacionais, não podiam, de nenhuma

maneira, conhecer o tempo, em sua precisão toda de relógio, tal como vocês a vivem.

***

Existe, contudo, mesmo na consciência limitada deste universo dissociado,
um relógio denominado astronômico ou galáctico e cósmico, do qual mesmo a matriz não pode escapar.

É durante esses episódios de conjunção, de coordenadas espaço/temporais limitadas, que existem no mundo
limitado, com seus ciclos astronômicos, galácticos e cósmicos, que pode haver sobreposição de tempo e resolução

temporal.

É o que foi anunciado, desde vários anos, referente ao prazo chamado de 2012.
Trata-se de um encontro espaço/temporal entre um mundo limitado (com suas próprias leis) e um Mundo

Ilimitado (com leis profundamente diferentes).

Trata-se de um encontro.

Este encontro corresponde ao princípio da Cruz, momento em que um tempo vertical vem encontrar um tempo
horizontal, espaço em que se encontra um espaço horizontal e um espaço vertical.

No ponto de junção desse cruzamento realiza-se a 'alquimia' chamada de reversão.

Reversão que lhes é proposta viver, antecipadamente, para ir nos Mundos Ilimitados ao invés de permanecer nos
mundos limitados.

Porque, nos mundos limitados, mesmo Unificados, e apesar da Consciência do Ilimitado,não há possibilidade de se
libertar do espaço/temporal de uma coordenada limitada, mesmo tendo contato e ressonância com a Fonte.

Assim, portanto, desde a abertura do primeiro Portal galáctico, em agosto de 1984, até hoje (ou seja, quase uma
geração, quase trinta anos), estabeleceu-se, nesse mundo, o princípio dessa ‘reunião’, o princípio desta



sobreposição de tempos muito diferentes, que permite, efetivamente (se a alma humana estiver pronta para soltar o
que é o complexo inferior), penetrar em sua Eternidade.

A dificuldade foi que aqueles que controlavam o tempo, em sua constituição, e que não são humanos, tiveram êxito
em inserir, no corpo biológico, a própria negação do Ilimitado e da Eternidade.

***

Portanto, nós tivemos necessidade (e quando eu digo nós, obviamente, não se trata unicamente, e de longe, dos 24
Anciões, mas da totalidade dos Mundos Unificados) de encontrar um meio de antecipar, a título individual, a

chegada da Onda Galáctica de Luz,permitindo a um máximo de seres humanos aproximarem-se de sua eternidade,
mesmo permanecendo no mundo limitado.

Isso foi chamado de “Portal galáctico de 1984” e de “derramamento de Luz do Ultravioleta”, em relação com os
Casamentos Celestes.

Isso conduziu vários seres humanos, muito mais numerosos do que em 1984, e durante todos esses anos, a
experimentarem a abertura do chacra denominado coronal, permitindo, pela modificação dos ritmos biológicos

existentes em certas estruturas responsáveis pelo escoamento do tempo (chamadas de hipófise e hipotálamo, em
seu cérebro), sincronizar a consciência em uma nova gama de frequências, em ressonância direta com o Ilimitado.

Isso se tornou possível pela ativação, como disse, da Coroa da Cabeça, levada, entretanto, por sua própria ativação
e pela penetração de partículas específicas, em ressonância com o Ultravioleta (as partículas Adamantinas ou Agni-

Deva), a modificar a curvatura do espaço/tempo, mesmo em suas estruturas biológicas.

Isso com o objetivo de preparar o que eu chamaria de um ‘plano matricial Unitário’, resultante da própria ativação
desses centros energéticos, em uma multidão de seres humanos.

Como o sabem, e como foi escrito, no tempo do Apocalipse (que escrevi sob o ditado de Cristo), houve, a partir de
1984, no momento em que alguns sinais se instauravam, na superfície desta Terra: a ativação progressiva de um
número cada vez mais importante de seres humanos, ao nível da gestão e da programação do tempo, via cérebro
reptiliano, hipotálamo e hipófise, de modo a 'modificar' a programação inerente ao que havia sido induzido pelos

reptilianos ou Annunakis, de modo a afastá-los da sua Divindade.

***

Hoje, pelo ‘efeito de massa’ (e independentemente mesmo de descer a consciência no Coração e de reativar o que
vocês sabem, desde pouco tempo, a Roda na Roda, para Unificar e alinhar as duas Coroas Radiantes e o Triângulo
Sagrado), nós já tivemos êxito em sintonizar, de algum modo, a consciência limitada com a Consciência Ilimitada,

ao nível coletivo.

A interação dessas duas Consciências se traduz pelo que eu escrevi no Apocalipse, ou seja, a revelação que vocês
vivem nesse momento: a destruição da ilusão, as últimas guerras, o Armagedon, como o chamei, mas também a

revelação do que vocês são, ao nível da Eternidade.

O trabalho não para aí.

Por enquanto, não houve ainda acesso, mesmo desses seres despertos, ao seu corpo de Estado de Ser.

Existe, de fato, uma ‘Chave temporal’ que, ela, não se situa na hipófise e no hipotálamo, mas sim, diretamente atrás
do Coração órgão, no nódulo chamado de sino-auricular,correspondente ao influxo nervoso que dá a ordem ao

coração para bater, mecanismo de natureza automática, reptiliano ele também, instalado pelos mesmos seres, no
momento da falsificação, ao nível do DNA.

*

*
Foi, portanto, necessário dissociar esta pulsação cardíaca automática do seu ritmo próprio(ligado ao efêmero e à

consciência limitada) a fim de fazê-la viver em outra oitava.



Isso foi experimentado desde o início do ano, por alguns seres humanos que viveram os Casamentos Celestes, que
seguiram as meditações que nós lhes propusemos, consistindo em fazer passar a respiração no Coração e em

modificar, de modo definitivo, o ritmo cardíaco, no momento dessas meditações e dessas respirações.

Esse processo está encadeado e existe, aliás, um laço de ressonância e também neurológico, entre eles, a hipófise,
o hipotálamo e o nódulo sino-auricular.

Existe, aliás, uma ‘ligação energética e Vibratória’, através de um grande circuito energético chamado de Nadhi,
partindo da altura máxima da cimeira do crânio, passando à frente do que é chamado de canal mediano da coluna
vertebral, Sushumna, sobre o mesmo trajeto, e que virá terminar, justamente, ao nível do nódulo sino-auricular,
permitindo realizar, além do aspecto Vibratório percebido da Roda na Roda, a sincronia do Coração em um novo

tempo e em um novo ritmo.
Isso, alguns de vocês começam a viver.

Esse processo é chamado de Fogo do Coração e de Fogo do Amor.
Ele se traduz por uma variabilidade do ritmo cardíaco importante.

Ele se traduz por uma consciência que se torna mais consciente do que acontece ao nível do coração, órgão, como
no chacra do Coração.

É portanto uma alquimia que visa substituir o tempo limitado (no espaço e no tempo, tal como vocês o vivem) pela
programação reptiliana, ao nível de seus cérebros, por uma programação nova ilimitada (não definida de maneira

linear, não definida espacialmente), encontrando-se no coração.

***

A Chave do tempo e, portanto, da saída do espaço/tempo limitado, efetivamente, encontra-se no Coração.

E é apenas através da conjunção desses dois tempos, transformados e transformadores, que se realiza a Unidade, a
ativação do veículo chamado de Merkabah, e o acesso, em total Consciência, ao veículo de Estado de Ser.

Isso foi possível para alguns raros humanos, porque certo número de Chaves Metatrônicas não havia ainda sido
revelado, enquanto a Roda na Roda não podia girar, o que é o caso, mesmo para os mais avançados de vocês,

desde muito pouco tempo.

De fato, existe outra programação que decorre, ela, diretamente da ação do Arcanjo Lúcifer, no momento da
falsificação, que foi limitar a sua própria irradiação ao nível do que é chamado de ‘estrelas de Maria’.

Assim como vocês descobrem, existem 12 pontos de vibração ao redor da cabeça, que alguns de vocês começam a
perceber, em relação com funções espirituais, novos potenciais espirituais, em ressonância também com o que é

chamado de “novas lâmpadas” e “novos corpos”, permitindo à consciência explorar espaços que lhe eram fechados
até o presente.

A curvatura do espaço/tempo, a modificação do DNA pelos reptilianos, e a ação de Lúcifer ao nível do que é chamado
de olho de Lúcifer (a fim de fazê-los entrar no que é chamado de conhecimento), limitou a expressão total das 12

estrelas de Maria para 3 estrelas.

Quais foram as 3 estrelas?
Elas foram o Bem e o Mal e o Alfa, realizando, ao nível da sua testa, o Triângulo Luciferiano, o olho do

conhecimento, aquele para o qual Buda disse: “quando você encontrar os poderes, salve-se rapidamente”.
De fato, a fascinação pela ativação do 3º olho foi tal que inúmeros Círculos iniciáticos, inúmeros Círculos de

escolas espirituais, são baseados no ensinamento Luciferiano, para fazê-los penetrar mais adiante no mundo desta
ilusão, porque é, efetivamente, de uma ilusão a mais que se trata.

Esse Triângulo Luciferiano tem, por sua constituição, impedido a expansão literal das outras estrelas de Maria, ao
nível do conjunto da sua Cabeça, a tal ponto que, nas representações mesmo de alguns sábios que despertaram

seus 7 chacras, o que é chamado de centro Ajna ou 3º olho corresponde a duas pétalas se estendendo unicamente
ao nível da fronte e, em nenhum caso, fazendo a volta da cabeça e, em nenhum caso, realizando as imagens
conhecidas do cabelo de Buda, ou, ainda, da auréola dos Santos, correspondentes a uma Luz que não toma

unicamente uma zona da cabeça, mas o conjunto da cabeça.

Esta falsificação terminou.

***

As estrelas de Maria ativam-se.

Obviamente, nós ativamos, de maneira privilegiada, as estrelas as mais importantes, correspondentes às 5 Chaves
Metatrônicas, denominadas OD-ER-IM-IS-AL que, como o sabem, correspondem ao Alfa, ao Ômega,

ao Hic e Nunc (‘aqui e agora’)(***), mais o ponto central chamado de ER, em relação com os Hayoth Ha Kodesh ou 4
Querubim, que se têm diante do trono da Fonte.

Tendo realizado esta primeira Cruz, tornar-se-ia em seguida, pela efusão de Luz, cada vez mais fácil realizar a



ativação de certo número de estrelas existentes entre as estrelas desta Cruz.

Restava, entretanto, revelar as 3 últimas Chaves Metatrônicas que, justamente, vêm quebrar, de maneira definitiva, a
ilusão Luciferiana.

Por qual princípio?
Pela revelação do Bem e do Mal, não mais como agente discriminante, e sobretudo da estrela de Maria situada atrás,

à esquerda de sua Cabeça, ao nível occipital, correspondente à Vibração de KI-RIS-TI.
Mas isso lhes será desenvolvido, de um lado, por Metatron e, sobretudo, em seguida, por Um Amigo.

Eu apresento os pontos que lhes permitem compreender o que é o tempo e como ele derivou da ilusão Luciferiana e
da falsificação.

Assim, portanto, o 3º olho está limitado à expressão da clarividência, no mundo no qual vocês vivem ainda, enquanto
que ao nível dos Mundos Ilimitados, esse ponto central, ao centro ou ao alto do Triângulo, não é estritamente nada

em relação às outras virtudes equivalentes ao nível das outras Estrelas.

Há, portanto, Unidade possível nas 12 Estrelas.
Há, portanto, reunificação na ativação das 12 Estrelas, o que era impossível enquanto a ilusão Luciferiana

predominava.

Esse trabalho, esse Triângulo existente na Coroa da Cabeça, tal como é representado com a ponta no alto, entre
Alfa, Bem e Mal, é a imagem invertida daquela que existe ao nível de seu Sacro.

É pela união desses dois contrários, a saber, Fogo da Terra e do Éter, com Fogo do Coração e o Fogo Luciferiano ou
Fogo Prometeico, que se realiza a alquimia da Unificação, na Unidade, do retorno à Fonte, permitindo-lhes escapar,

de maneira definitiva, da ilusão do tempo linear existente nesta Dimensão.

***

Caros Irmãos e caras Irmãs, espero não ter sido demasiado complexo seguir essas explicações.

Eu lhes deixo, permanecendo entre vocês, a oportunidade de colocar questões complementares sabendo ao mesmo
tempo, e prevenindo-os, que não poderei entrar mais adiante na revelação de KI-RIS-TI e da Estrela do Bem e do

Mal, porque não é o meu papel, mas simplesmente colocá-los face a elementos que permitem compreender o que era
o tempo, o tempo alterado, o tempo real e o tempo do Supramental.

Eu os deixo portanto colocar as questões.

***

Questão: quais são os 3 pontos, ao nível do Coração, que formam o Triângulo do Coração?
O Triângulo do Coração é formado de dois modos, no seu Coração, correspondentes ao que é chamado de ‘Selo de

Salomão’ ou ‘estrela de 6 pontas’.

É uma projeção, correspondente aos 6 pontos que deu Mestre RAM (****).

Eu os lembro de que a Merkabah é frequentemente representada pela associação de 3 pirâmides encaixadas umas
nas outras.

Essa é a imagem da reunificação das 3 lareiras: Lareira Luciferiana, Lareira Cardíaca e Lareira Sagrada.

Isso será constituído ao nível do Coração, do seguinte modo: a ponta do Triângulo inferior corresponde ao chacra do
Coração.

Os pontos da base desse Triângulo são situados ao nível do que é chamada de Gota Vermelha e Gota
Branca [pontos de enraizamento da alma e do Espírito], formando um Triângulo, com ponta para baixo.

O Triângulo, ponta para o alto é, ele, constituído do ponto posterior do chacra do Coração, situado sob a apófise
transversa da 5ª vértebra dorsal.

As duas pontas, naquele momento, correspondentes à base do Triângulo, são representadas do mesmo modo, pelos
pontos que acabo de dar, ou seja, chacra de enraizamento da alma e chacra de enraizamento do Espírito.

Esses dois Triângulos não estão no mesmo plano, eles estão inclinados, um em relação ao outro, em 45º, o que é
desejado.

*



*

Assim, portanto, a imagem desta estrela de 6 pontas representa o equilíbrio entre o Fogo da Terra e o Fogo
Luciferiano, resolvido pela redenção desejada por Cristo na Dimensão Crística, no KI-RIS-TI, presente, certamente,

no Coração, como Irradiação da Fonte e Samadhi.
E presente, também, ao nível de um ponto existente ao nível da cabeça, situado atrás, ao nível do occipital, à direita.

Eu digo que o conhecimento disso será natural e espontâneo, penetrando os espaços do Coração e da Estado de
Ser, e que não é absolutamente necessário, ainda uma vez,conhecer toda esta mecânica (energética, espiritual,

Vibral) para aceder ao Coração.

Mas parece-nos importante, para nós, Anciões, assim como para os Arcanjos e para as Estrelas de Maria, dar-lhes
esta constituição espiritual, real, do seu corpo de Estado de Ser, manifestando-se mesmo nesse corpo ilusório, tal

como vocês o vivem pelas Vibrações.

***

Questão: poderia aprofundar sobre a curvatura espaço/tempo?

Isso nos levaria muito longe.

O que posso dizer é que, simplesmente, esta curvatura do espaço/tempo conduziu ao fechamento, em laço, do
espaço e do tempo em um mesmo espaço e em um ciclo perpétuo correspondente à rotação de um planeta em torno

do sol.

Isso foi realizado pela intervenção de certo número de forças que modificaram a linearidade do tempo, até fazer esta
famosa laçada.

É muito complexo desenvolver, visto de onde estamos, e mesmo dentro dos princípios físicos que regem a
humanidade falsificada e o mundo falsificado, fazer compreender isso.

Não é algo que se possa compreender via intelecto, ainda que existam leis físicas e leis matemáticas que dão conta
desta curvatura do espaço/tempo.
É importante se libertar do tempo.

Libertando-se do tempo, parando o tempo, pela meditação, ativando a Coroa Radiante do Coração e a Coroa
Radiante da Cabeça e talvez o Triângulo Sagrado situado na base das suas costas, ser-lhe-á possível realizar

esta alquimia, descurvar o seu próprio espaço/tempo, por intermédio do veículo interdimensional e de se encontrar
projetado no seu Corpo de Estado de Ser.

O que irá se mostrar, em última instância, relativamente mais fácil do que até agora, assim que as Chaves
Metatrônica tiverem sido desvendadas e encarnadas sobre esta Terra.

Mas, ainda uma vez, eu repito também que o objetivo não é partir, de maneira definitiva, nesse veículo de Estado de
Ser, mas, além da vivência do Samadhi e da Alegria do Coração, o fato de transferir a sua consciência limitada na

Consciência Ilimitada, irá lhes permitir aderir, de maneira evidente, à Verdade do Espírito.

Do mesmo modo que o anúncio de Maria lhes dará a evidência de que os mundos espirituais, além de serem
qualquer projeção, são uma realidade bem mais presente do que vocês pensavam ou viviam até o presente.

***

Questão: o que viveu este habitante de Amsterdam, que viu sua cidade, há 2 ou 3 séculos, e mesmo discutiu com
pessoas daquela época, antes de se reencontrar no século XX?

Isso não se chama, em todo caso, uma viagem espaço-temporal.
Há simplesmente uma parte da consciência deste ser que se (e a palavra não é completamente exata) bilocou.

Trata-se de um processo que leva a efeito a Vibração do plexo solar, em relação com o astral e absolutamente não o
Coração e absolutamente não o centro Ajna.

Assim como certo número de autores, desde sobretudo a segunda guerra mundial, falou-lhes de narrativas
relacionadas com dissolução (descorporificação) e viagens astrais.



Essas viagens astrais não são, em caso algum, o acesso à Verdade da Unidade, mas sim à matriz astral existente
além do véu da encarnação, mas não permitindo de modo algum sair da matriz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

E bem, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes agradeço por sua atenção, por sua participação.
Eu voltarei, quanto a mim, amanhã, para a efusão do seu dia.

Eu lhes transmito as minhas bênçãos e o meu Amor.
Até breve.

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

(*) – *As 12 Etapas das ‘Núpcias Celestes’* - ARCANJO MIGUEL:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-as-12-etapas

(**) – O TRABALHO DE ‘DESCONSTRUÇÃO’ DO ARCANJO MIGUEL:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-trabalho-de-desconstrucao-do

(***) – ‘Estar da Presença – Presença do Ser’ [Protocolo] – SRI AUROBINDO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-estar-na

(****) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=709

10 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-as-12-etapas
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-estar-na
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-trabalho-de-desconstrucao-do
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=709


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



 ~ Luz refletida e Luz Vibral / Projeção e Real ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam minhas saudações e minhas bênçãos.

É-me solicitado, hoje, expressar-me sobre o que é chamada de Luz refletida, Luz Vibral e traçar as ressonâncias
entre projeção e real.

De um conjunto de coisas, que nós lhes demos pelas palavras e pelas Vibrações, relativas à diferença essencial
existente entre a luz (assim nomeada em seu mundo) e a Luz tal como ela é nos Mundos Unificados, apareceu-lhes

portanto, tanto intelectual como Vibratoriamente, que existe uma diferença importante entre a luz, tal como seus olhos
a vêem, tal como seu cérebro pode concebê-la e observá-la, e a Luz existente nos Mundos Unificados.

Essas duas Luzes não são absolutamente as mesmas.

Elas não podem ser sobrepostas, nem são comparáveis, nem ligadas às mesmas sombras ou ainda às mesmas
partículas.

Assim, vários ensinamentos literalmente «jogaram» com a Luz, chamando de Luz o que não era a Luz Vibral, mas
unicamente uma luz refletida, em relação com uma projeção.

Assim, várias Ordens iniciáticas tiveram um maldoso prazer em chamar-se pelo nome da Luz.

Não é tempo para voltar em dados históricos, mas sim, para restabelecer a Verdade do que é a Luz.

***

Vários de vocês, sobre este planeta, Vibraram, pela adição da Luz Vibral em seu Universo, permitindo-lhes despertar
as estruturas sutis chamadas de chacras e também outras estruturas recentemente descritas, chamadas de novas

lâmpadas e novos chacras e novos corpos.

Assim, portanto, a Luz lhes é revelada sob forma de sua Vibração.

Nesse caso, nós falamos de Luz Vibral, para não misturá-la e não confundi-la com a luz refletida.

SRI AUROBINDO - 11 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-xC8enozX6jM/UWuCq6FR4-I/AAAAAAAAAek/nHVBQVLCwUU/s1600/SriAurobindo+-+11.08.2010.JPG


Na ilusão pela qual nós passamos, uns e outros, é chamada luz visível (ou invisível, aliás), um ‘fóton’, ao mesmo
tempo onda e partícula.

Esta luz (ainda a luz do dia, a luz que permite ver) não é a Luz.

Ela é uma luz, de fato, refletida e desprovida de seus atributos existentes nos Mundos Unificados.

O fechamento e o isolamento desse mundo, na tripla falsificação, fez com que a Luz Vibral jamais pudesse se
estabelecer na falsificação.

Existem, obviamente, diferenças importantes e essenciais para viver e para assimilar, entre a luz refletida e a Luz
Vibral.

A luz refletida é a que percebem seus olhos.

A luz refletida é a que percebe o que vocês chamam de seu 3º olho.

A luz refletida é o que estudam os cientistas da Terra.

A Luz Vibral não tem qualquer de suas características visível ou estudada.

Assim como o descrevi em minha vida, quando falei da chegada desta onda de Luz que havia chamado, à época,
também para diferenciá-la: Supramental.

***

Em meio aos Mutantes da Terra (aqueles que estão a cavalo entre duas verdades e duas realidades), coexistem
a Luz Vibral e a luz refletida.

A característica, eu diria, essencial, da luz refletida é não fazer Vibrar a Consciência, mas, bem mais, dar-lhe a ilusão
de Vibrar, fechando-a, e criando circunstâncias de fechamento, em certo número de mecanismos que evitam, ainda

mais, mesmo só pensar na verdadeira Luz Vibral.

Porque, efetivamente, na luz refletida, existe certo número de leis, certo número de comportamentos previsíveis, tanto
para a luz visível como para a luz refletida no cérebro, chamada de 3º olho.

Uma como outra participam de um princípio de falsificação totalmente idêntico.

É nesta falsificação, chamada também de matriz ou plano matricial ou astral, que se desenvolve o conjunto de forças
e de egrégoras destinados a impedi-los de ir para a Luz Vibral.

***

Se aí, agora, se tentasse, com palavras simples, comparar ou opor Luz Vibral e luz refletida, se poderia traduzir certo
número de comportamentos diametralmente opostos.

Assim, a luz refletida fecha e isola.

A Luz Vibral Une e Unifica.

A luz refletida acrescenta véus e ilusão.

A Luz Vibral desvenda e revela a Verdade.

A luz refletida emite um mínimo de Vibração cuja propagação é conhecida, segundo o ‘princípio de propagação da luz



e das leis físicas’ existentes neste universo dissociado.

As leis de propagação da Luz Vibral e o comportamento da Luz Vibral, assim como o detalhamos, são Inteligentes.

Existe, na montagem dos fótons que constituem as partículas Adamantinas, uma Inteligência, uma Inteligência que
responde, certamente, ao Espírito.

A luz refletida não obedece, ao nível visível, a seu Espírito.

A Luz Vibral obedece ao Seu Espírito, porque ela segue o Espírito e o acompanha e ela manifesta o Espírito.

A luz refletida impede de ver o Espírito, por certo número de projeção de imagens, seja em sua visão habitual, seja na
visão do 3º olho.

Essas imagens não visíveis e, portanto, matriciais, são simples ou complexas.

Essas imagens, ocorrendo no 3º olho, são todas ligadas à matriz e ao plano astral.

Assim, portanto, existe, nessas projeções da luz refletida, todo um conjunto de elementos precisos, tanto de símbolos
existentes na trama astral, como a memória mesmo de suas próprias vidas passadas na matriz, que pertencem à

matriz.

Uma diferença essencial também é que a luz refletida não está no interior do que é físico, mas é aparente no exterior.

Eu me explico e, mesmo para um clarividente astral, ele vai descrever uma luz existente na periferia ou mais longe da
estrutura física que vocês chamam de Aura.

A luz é portanto vista de maneira sutil, é uma luz refletida, existente no exterior da estrutura física.

Há, aí também, uma reversão.

Na Luz Vibral, e qualquer que seja a Dimensão, a Luz é contida e arranjada no interior da forma, e não no exterior da
forma.

Esta é uma diferença fundamental entre a Luz Vibral e a luz refletida.

Em seguida, a Luz Vibral sendo Inteligente, ela é emissão, ela é Vibração e ela é, por Essência, multidimensional.

A luz refletida está presente, portanto, apenas na matriz.

Não existe nos Mundos Unificados, uma luz exterior a uma forma ou a uma entidade.

Nesta forma (seja o que vocês chamam de planeta, de sol), a irradiação da Luz Vibral se faz por um mecanismo
interior, contrariamente à luz refletida, cuja irradiação se faz no exterior.

***

Existe, portanto, um sentido e uma orientação precisos, totalmente opostos, segundo o que se tem a fazer com a luz
refletida ou com a Luz Vibral.

Assim, nos mundos dissociados, existe o que vocês chamam de ‘Sombra’: uma forma, uma estrutura vai se opor à
propagação da luz que é então presa no interior das primeiras camadas da forma ou da estrutura.

Não há, portanto, na luz refletida, transparência nem clareza.

Na Luz Vibral, não há Sombra, não há, portanto, parada da Luz, na comunicação no interior de uma estrutura e de
uma forma, como no exterior.

Aí, é uma diferença também fundamental.



A luz refletida pode se traduzir num modo visível, desta vez, ainda uma vez, por uma propagação que vocês chamam
de linear, ondulatória e corpuscular.

Nos Mundos da Luz Vibral, portanto Unificada, a propagação não é uma propagação da Luz, mas uma ressonância
da Luz.

Quer dizer que uma partícula Adamantina está presente em uma multidão de lugares, de espaços e de tempos.

O que não é o caso de uma luz que nós chamaremos, sempre, de refletida.

A passagem da Luz Vibral para a luz refletida é o próprio princípio da falsificação que se tornou possível pela adição,
na Inteligência da Luz, de certo número de forças chamadas de dissociativas, permitindo desestruturar as partículas
Adamantinas, elas mesmas, em certo número de rompimentos, certo número de fragmentos que não podem mais se

reunir.

Isso lhes mostra já a diferença de comportamento, mesmo em suas estruturas, entre a luz refletida e a Luz Vibral,
quando esta começa a se manifestar, em vocês e por vocês.

***

Esta Luz Vibral será, antes de tudo, Vibração.

Vibração de suas estruturas, como Vibração da Consciência, eis que a Consciência é apoiada e apóia a Luz Vibral.

Isso corresponde também ao que chamei, em minha vida, para diferenciá-las, a energia do Prana e a energia do
Supramental.

A energia prânica, vital, etérea, constituída de ‘glóbulos de vitalidade’, corresponde à organização de certo número de
fótons, ao nível do plano astral invisível ao olho, enquanto que a Luz Vibral corresponde a gamas de Vibração e de

Propagação que nada têm a ver com a teoria ondulatória e corpuscular da luz.

O fator essencial é a Inteligência e o outro fator está ligado a um fator de agregação.

A passagem da Luz Vibral para a luz refletida se acompanha de um princípio de dissociação, de rompimento e,
portanto, de separação.

O retorno para a Luz Vibral se faz pela adesão, pela agregação, pela reunião do conjunto de partículas de Luz que
tinham sido fragmentadas e rompidas.

Nesse sentido, pode-se dizer que a consciência limitada é fragmentária, enquanto que a Consciência Ilimitada é
hologramática e Unitária, porque é a Verdade do que constitui a Luz, nos mundos dissociados, profundamente

alterada com relação ao que é a Luz nos Mundos Unificados.

***

A associação da luz refletida por suas tecnologias vai poder criar luzes extremamente potentes sobre sua matéria,
capazes, naquele momento, de atravessar a matéria, com efeitos térmicos.

Isso se chama os lasers.

A Luz Vibral, quando se organiza sob a Inteligência do Corpo de Estado de Ser, torna-se um Fogo não térmico,
chamado de Fogo do Éter ou Fogo do Céu, em suas estruturas, não tendo de forma alguma o mesmo efeito e,

felizmente, ao nível de suas estruturas físicas e sutis.

O laser (utilizado mesmo na medicina, tem por vocação cicatrizar), vai aquecer a matéria e seu corolário é furar,
literalmente, o que existe ao nível dos corpos sutis.



A Luz Vibral que penetra até vocês, desde quase uma geração, e sobretudo desde quase dois anos, terá efeitos de
agregação e, ao contrário, vai tornar coerente e Unitário o conjunto de suas estruturas físicas e sutis, permitindo
realizar uma alquimia de transmutação que conduz ao que eu chamaria de consumação dos envelopes físicos e

sutis, permitindo o restabelecimento da Luz Vibral e permitindo-lhes juntar-se ao mundo da Luz Vibral.

***

Convém a nós portanto, aqui também, definir a diferença essencial existente entre projeção e real.

A projeção é uma exteriorização de um Pensamento.

Esse mundo é uma projeção exterior de um Pensamento, que conduziu à densificação de uma realidade não sendo o
real, como todo processo de projeção.

Quem diz projeção, diz exteriorização.

Isso quer dizer sair da Unidade.

Não há, portanto, princípio de ressonância, como é o caso da Luz Vibral, mas sim princípio de exclusão através
mesmo da fragmentação das partículas Adamantinas e da Luz Vibral, em um conjunto de partículas que vocês
chamam de Sombra e de Corpúsculo, fóton, cujo papel não é mais ser inteligente, mas obedecer às leis bem

conhecidas de propagação da luz.

Toda a dificuldade foi que, durante vários milênios, não existia qualquer meio de conectar a Luz Vibral.

Assim, portanto, os seres que falaram de luz, até tempos muito recentes, não puderam viver além do reflexo da luz,
ou luz refletida, num mundo invisível, existente no plano astral.

A problemática não é tanto no astral em si, mas sim em relação e em ressonância com os habitantes desta esfera
astral, não vindos dos Mundos Unificados, mas vindos de alguns mundos que são, eles mesmos, dissociados da
Fonte, a fim de fazer viver esta dissociação em outros povos, outras raças, outras civilizações e outros universos.

Assim, controlando a trama astral, há um domínio da luz refletida, permitindo atrair, pelo próprio reflexo desta luz,
certo número de Consciências para viverem algumas experiências limitantes e que eu qualificaria

de invalidantes porque refletir está sempre em relação com uma projeção e não com algo real, autêntico.

Assim se perdurou a ilusão da matriz, assim se cristalizou a projeção do Pensamento, nesse mundo, fazendo com
que existam realmente dois mundos totalmente herméticos um ao outro, até o presente, exceto pela parte da
Inteligência que pudemos, uns e outros, preservar na humanidade, em função de nossos diferentes papéis.

Somente muito grandes Seres foram capazes de transmutar a luz refletida em Luz Vibral e eles não o fizeram
sozinhos, eles foram ajudados pelas forças da Luz Vibral.

Assim, há, nas numerosas tradições, nos numerosos ensinamentos, testemunhas que transcenderam o espaço e o
tempo para tomar esses corpos, como esses veículos de luz refletida, em meio à Verdade.

Este é um ponto importante para viver porque, a partir do momento em que vocês vivem a Vibração, em suas
Coroas Radiantes, no Fogo, é preciso evitar a armadilha da luz refletida.

Essa armadilha não é tanto como tal, uma armadilha, eis que faz parte do aprendizado normal de seu retorno à
Unidade.

O truque é ali não residir mais do que a sabedoria, não ser atraído pela luz refletida.

É toda a diferença entre a Vibração existente na fronte e a Vibração existente no Coração.

Num caso, trata-se da Vibração da luz refletida.

No outro caso, trata-se da Vibração da Luz Vibral.



O que não é a mesma manifestação, o que não é a mesma finalidade.

Num caso, há a manutenção na ilusão e perduração (se essa palavra pode ser dita), efeito de continuidade, mesmo
do plano astral.

A Luz Vibral não pode subsistir na matriz astral porque, naquele momento, ela viria em oposição total à luz astral.

Portanto, o real, a Luz Vibral, vem, literalmente, apagar, suprimir, consumir (quaisquer que sejam as palavras que
vocês empreguem), a luz refletida, seja em sua visão interior, como no que é possível ver pela visão de seus

próprios olhos.

Isso corresponde ao momento preciso, ao nível coletivo, ao que lhes foi dito, muito recentemente: “a Luz se manifesta
a seus olhos, mesmo em meio à luz refletida”.

***

Não esperem ver esta Luz irradiar como os raios do sol, no jogo da sombra e da luz.

Esta Luz vem preencher a ilusão, a fim de consumi-la.

É esse processo preciso que é chamado de “a Ascensão” porque, naquele momento, a Consciência poderá se situar
ao nível da Luz Vibral, ou então continuará a aderir à luz refletida.

É toda a diferença de destinação entre os seres que despertaram as Coroas Radiantes e aqueles que não as terão
despertado.

Nesta interpenetração da luz refletida pela Luz Vibral, há portanto emaranhamento do real e da projeção.

O objetivo sendo tornar real o que não era, pelo desaparecimento da projeção.

Esse processo alquímico se vive como uma reversão e, sobretudo, como uma consumação.

Consumação que foi descrita por muito numerosos seres, relativamente ao fim que não é um fim, mas, de fato,
um início.

Esse processo, vocês são chamados a viver, primeiramente a título individual, em sua estrutura e em sua
consciência, para poder vivê-lo, no momento desejado, no conjunto desse sistema solar, no conjunto de sua Terra,

no conjunto do que constitui sua vida.

Assim, portanto, a época que vocês vivem é uma etapa intermediária, preparatória, que visa fazê-los passar da
projeção ao real, que visa fazê-los passar da luz refletida para a Luz Vibral, passar a mecanicidade da luz e restituir-

lhes a Inteligência da Luz.

Aí está, em algumas palavras, o que esperava fazê-los tocar o dedo, relativamente a esses dois conceitos.

Se vocês têm questionamentos, eu terei prazer em tentar avançar mais adiante, sobre a significação e a vivência do
que acabo de dizer, ainda precisando que o mais importante é, obviamente, a vivência, e não a significação.

***

Questão: como compreender então o que é Antimatéria?

Caro irmão, o que seu mundo chama de Antimatéria é, de fato, a Luz Vibral.

Vocês estão invertidos.

Esse princípio de inversão está presente, mesmo, em sua retina, na câmara escura do olho, que inverte a luz em seu
olho, através de diferentes sistemas óticos, para reenviá-la, girada e cruzada, em suas esferas cerebrais de

integração da visão.



É o mesmo processo.

O que vocês chamam de Antimatéria, o que vocês chamam de Chamas do Inferno, nada mais é do que a Luz
Revelada e, de seu ponto de vista, do ponto de vista da projeção e da luz refletida, isso não pode simplesmente

existir, porque isso é invisível aos seus olhos e à sua consciência, assim como ao seu mental.

Por que vocês creem que o que chamamos, com vocês, de Anjos do Senhor, vindos em sua ilusão, sejam obrigados a
portar estruturas [óculos constituídos de placas transparentes de ‘obsidiana’, um tipo de vidro vulcânico rico em sílica] que

lhes permitam ver a Sombra que vocês são? (*)

A projeção e a luz refletida não é nada mais que uma Sombra.

E, no entanto, de seu ponto de vista e do ponto de vista dos que estão encarnados, como eu fui, a antimatéria era a
não existência e a Sombra, onde o Nada percorre o conjunto do que se vê no Céu.

Mas, no entanto, é exatamente o inverso, na Verdade.

***

Questão: o que é do Prana?

O Prana, ou glóbulo de vitalidade, corresponde à associação de certo número de fótons existentes ao nível da matriz
astral.

Ele não é de forma alguma invertido, ele é refletido e ilusório, pela própria fragmentação das partículas de Luz, real,
existente nos Mundos Unificados.

Simplesmente, as portas que foram abertas, há uma geração, neste planeta, e desde pouco tempo, permitem
efetivamente sobrepor, ao Prana, as partículas Adamantinas que alguns, aliás, podem perceber.

O Prana é uma associação de fótons que eu qualificaria de intermediária, porque não pertence inteiramente à
projeção sensível e visível por seus olhos, mas situam-se mais ao nível da matriz astral, do plano astral.

A particularidade de deslocamento desse Prana (ele é meio transparente): sua velocidade de deslocamento é lenta,
quando é vista por alguém que se nomeia clarividente.

A Luz Vibral, ou Agni Deva, tal como se apresenta em sua Dimensão, sempre para um clarividente, é uma partícula
muito menor que uma partícula de Prana e, no entanto, é constituída de 144.000 fótons.

Ela possui uma cauda, como um Cometa, ligada à sua velocidade de deslocamento da referida partícula,
penetrando, literalmente, e rasgando a matriz astral no seu ambiente.

Quando o Arcanjo Miguel os chamou de “Filhos da Luz, Ancoradores da Luz”, isso corresponde à adição de
partículas Adamantinas em suas estruturas limitadas, permitindo rasgar, ao seu nível, a trama astral, correspondente
à ruptura da trama astral, tal como foi realizado, em grande parte, pelo derramamento das Chaves Metatrônicas, há

um ano (**).

Os glóbulos de vitalidade aparecem sombrios, para um clarividente, como desprovidos de luz, o que é paradoxal,
enquanto que partículas Adamantinas, para um clarividente, são extremamente brilhantes, extremamente densos,

extremamente, não irradiantes, mas radiantes, no interior deles mesmos.

Assim, uma partícula Adamantina é plena de Luz.

Um glóbulo de Prana é como uma carcaça, vazia de luz.

***

Questão: qual é o significado da palavra Adamantina?



Adamantina vem de Adama, remetendo a um nome conhecido, me parece, nesta humanidade, ligado ao mundo
chamado de Thelos, ‘Agartha intraterrestre’, vindo mais precisamente de Adama, Adame, o que foi chamado, na

língua falsificada, o homem original, a manada.

O que significa, em linguagem bem além da ilusão criada na matriz, não manada, mas liberdade.

***

Questão: a integração dessas partículas Adamantinas é um processo obrigatório para a passagem na Unidade?

Inteiramente.

Só pode se produzir no momento em que a Coroa Radiante do Coração se ativa.

Em outros termos, vocês não podem agregar as partículas Adamantinas por qualquer esforço de vontade ou por
qualquer desejo.

É a ativação da Porta do Coração, Porta interdimensional, que permite às partículas Adamantinas se revelarem, ao
redor de vocês e em vocês, criando portanto as condições propícias para sua extinção da matriz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caras Irmãs e caros Irmãos, eu lhes transmito todo o meu Amor.

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

(*) – Mensagem de VELGAN (de Vega da Lyra) – 21.04.2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/urgente-
mensagem-de-velgan-de

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/continuacao-de-
urgente

(**) – Mensagens do ARCANJO MIGUEL e do SENHOR METATRON – 15.08.2009:

http://portaldosanjos.ning.com/group/arcanjomiguel/forum/topics/nenhum-ser-humano-a-partir-de

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=710

11 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)
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***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Eu sou o Arcanjo Uriel.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Fogo do Amor inunde o seu Coração.

Eu venho, pela minha Presença na sua Presença, neste espaço e neste tempo, através das palavras e através da
Vibração, expressar e manifestar, na sua Presença a vocês mesmos, o que é a Vibração do Verbo e o Fogo do

Amor.

Eu sou o Arcanjo que termina os ciclos.

Eu sou o Arcanjo que permite as passagens.

Eu sou aquele que desvenda o novo Evangelho.

Eu sou em vocês, Presença, Presença além do limitado.

Eu sou o Arcanjo que governa e estabelece a passagem e a reversão, assentando nos mundos, como na sua
Presença.

Eu sou a sílaba sagrada IS, remetendo à Vibração IS-IS, Criação, Sopro e Fogo.

Eu abro a boca, para que o Verbo se ilumine.

***

Eu abro a boca, para que o Fogo se manifeste, o Fogo do Sopro, Fogo do Verbo, Fogo do Espírito, Criação na
Presença, passagem do limitado ao Ilimitado, acompanhando-se dapassagem da palavra ao Verbo, realizando a
frase «Bereschit bara Elohim Et Hashamayim Ve'et Ha'arets», traduzida pelo bem amado João como Espírito da

Fonte, Pai/Mãe/Um, que flutua e se mira, refletindo-se sobre as águas, águas do Mistério IM, ligado à
reversão,passagem do mistério à manifestação, pela potência do Verbo.

Vibração do Fogo e do Ar, permitindo que o Verbo expresse o Coração e não a cabeça.

Pela Graça de dois dos Quatro Viventes, Hayoth Ha Kodesh do Fogo e do Ar, presentes na sua Respiração e na sua
Presença pelo Ar e pelo Fogo, existindo, preparando-se para ser e viver na Vibração da Unidade, na Vibração do

Um, no Verbo que unifica, do bálsamo do Espírito que consome o que não é do Um.

***
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Pela minha Presença na sua Presença, eu vivifico, pelo Sopro, o despertar e a abertura da boca, permitindo
a absorção (dentro do que vocês são, aqui) da Luz, realizando assim ojuramento da Fonte de desvendá-los e revelá-

los a vocês mesmos, fazendo-os retornar à Unidade e ao Estado de Ser, separando o que é verdadeiro do que é
falso, no absoluto e na totalidade.

Eu sou a Presença, fazendo-os viver, pelo Fogo e pelo Sopro, o «Eu sou Aquele que eu Sou», «Ehie Asher Ehie»,
estabelecido pelo Senhor Metatron, permitindo, em meio ao Conclave, se estabelecerem na Vibração do Coração.

Fogo da sua Presença a vocês mesmos, pela Graça do Verbo, pela Graça do Um.

Mistério desvendado.

Unidade.

Vibração.

***

Alegria da eternidade reencontrada, manifestada e Vibrada.

Sublimação.

Eterização.

Transformação.

Presença.

Retornar-se em Si, entrar em Si, sair da Ilusão.

Passagem.

Liberdade e liberação.

Transformação.

O Verbo é Vibração, ao centro.

O centro é Coração, imóvel e movimento, ao mesmo tempo, perfurando as dimensões, atravessando os mundos, os
universos, Filhos do Um (e UM você mesmo), por sua Presença Revelada.

Coroação.

Consumação da divisão.

A Unidade é Vibração.

Presença na Unidade.

Fim da separação.

Glória da coroação.

***

Eu sou Uriel.

Na minha Presença, eu sou em vocês, pelo Verbo e pela Vibração, na Coroa, Roda na Roda.

Passagem da Cruz.

Retorno do único enviado.

Filho do Um.

Conjunção e reunião, pela Vibração do Verbo e do Fogo, animada na respiração.

Eternidade.



Presença.

Instante eterno em que tudo é claro, em que tudo se torna Visão, desvendamento do Estado de Ser.
Passagem, pela Presença da Vibração do Fogo, do Coração ao Estado de Ser.

Eternidade vivente, redescoberta e festejada, em vocês e em nós, pelo milagre do Um.

Não mais existir, Ser, pela Graça da Presença, pela Graça do Um.

Alquimia do Fogo, alquimia do ar, manifestada pela Graça da água e da Terra.

Vibração.

Som e música do Um.

Som e música do Coração, Verbo.

***

Alquimia Criadora do Verbo.

Presença em uníssono.

Nós, Arcanjos, e vocês, Seres em evolução, apenas estamos separados pelo véu da Ilusão.

Nossa Presença radiante de Fogo aproxima-se de seu Templo, seu Templo que se abre a Ki-Ris-Ti.

Vibração do Éter.

Unidade.

Potência do Um, criada no AL-IM ou EL-HO-IM.

Ressonância da filiação.

Filiação à Luz e à Unidade.

Filiação à Verdade, para além da máscara, bem além da Ilusão, centrados na Verdade.

Abrir a boca, passagem à Unidade, sua Unidade.

Vibração que unifica.

Revelação da Fonte.
Filhos da Fonte e Fontes da Fonte.

Sementes de Eternidade, de Estrelas.

Presença no Fogo, Fogo esculpindo e forjando, revelando ao mesmo tempo a perfeição de seus Seres.

Presença.

Unidade.

Verdade.

Fogo do Coração.

***

As novas fundações são colocadas.



Um impulso novo se abre.

Pela Presença, revela-se sua natureza ígnea: Ser de Fogo, na carruagem de Fogo.

Vibração.
Luz Una, indestrutível e indivisível, não separada, unificada e unificante.

Presença, desperta o Espírito que é você, Nós e Vocês.

Fogo que suprime a Ilusão da separação, Fogo que unifica no Templo do Coração, coroação, Presença Ki-Ris-Ti.

Bem amados filhos, nascidos e recriados, na Eternidade, pelo Fogo, pelo Amor, pela Verdade incluída na Luz.

Vibração.

Juntos, em breve unificados, em breve revelados.

Preparação no silêncio exterior e a música da Glória Interior.

Reversão.

Verbo.

***

Compreender, pela ressonância da Vibração, não pela imagem, pelo espelho ou pelo reflexo.

Compreender pela Vibração de Fogo, que unifica e que suprime distância, tempo.
Fusão, no Um, para o Um e pelo Um.

Instante único.

Promessa do retorno.

Acender as estrelas da Unidade, acender as lâmpadas da Liberdade.

Esquecer e transcender o medo e a Ilusão.

Viver enfim unificados, reunificados e reunidos.
Presença.

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Vibremos, Presença a Presença, Unidade a Unidade, Filhos e Fios da Fonte.

Da minha Presença à sua Presença, um fio de Luz, um fio de liberdade.

Vibração.

Verbo.
No Fogo do Amor, abracemo-nos.

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Que a Vibração do meu sopro e da minha mensagem seja o seu, na liberdade e na Paz.

Até breve.

************
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- Ensinamentos da Bem Amada A FONTE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100813_-_LA_SOU...

Meu Amigo, meu Amado, você e eu somos UM.

Eu sou Pai, você é Filho, você é Filho e eu sou, por minha vez, Filho.

Você é Pai e eu sou Filho.

Meu Amigo, meu Amado, a minha Presença, em meio à sua Eternidade, sempre esteve aí, presente, cuidando para
que jamais o que nos conecta, nos unifica e nos torna livres, se apagasse.

Hoje, e cada dia de seu mundo que transcorre vê a distância, a aparência desta distância, diminuir e lentamente.

Ela se apaga, a fim de que nos tornemos, você e eu, Único, porque, entre você e eu não há lugar para o
esquecimento.

Somente houve lugar para as experiências, experiências outorgadas, experiências desejadas ou não, mas que jamais
teriam podido apagar o que você É, porque eu sou você, além dos espaços, além dos tempos e além das Dimensões.

Eu conheço sua forma, por que eu a incorporei, eu conheço a experiência que
você vive, por que eu a vivi.

Eu conheço tudo de você, como você conhece tudo de mim e como, em breve,
isso irá aflorar e reviver em você.

 

Há somente que se aproximar de você mesmo, realizar o que você É.

Há separação apenas na ilusão deste mundo.

Em você, como em mim, Vibra o mesmo Coração, o Coração unido, o Coração sagrado, o mesmo que existe em cada
vida, em qualquer Dimensão.

Esse tesouro que lhe é devido de toda a Eternidade (pois ele lhe pertence) não pode ser roubado, mesmo naqueles
que ainda se desviam desta Verdade Una.

***

Meu Amigo, meu Amado, como eu anunciei há algum tempo, a hora de relembrar o meu Juramento e sua Promessa
chegou.

Pela Graça daqueles que levaram a Luz a se manifestar neste mundo, para você, pela Graça também do acolhimento
que você lhe reserva, nós estaremos, em breve, juntos, unificados, reunidos e livres.

Livre para viver, para percorrer todas as formas que eu lhe ofereci, todas as
formas que nós nos revelamos, em todos os Universos, em todos os Multiversos

dimensionais, você irá assumir novamente as formas que lhe convier.

Nós ouviremos então o canto da Unidade.
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A pulsação do meu Coração e do seu Coração serão, então, elas também,
unificadas.

Você irá se lembrar então do Fogo e você voltará a se tornar o Fogo, aquele da
Criação que nos conecta, de maneira indestrutível, e que nos estabiliza na Alegria

da Vida, na ressonância e na Verdade da Unidade.

Meu Amigo, meu Amado, a hora chegou de nascer na Luz.

O tempo dos sofrimentos, nesta ilusão, chega ao seu fim.

Eu admiro em você o que você experimentou, eu admiro em você a beleza, eu
admiro em você o sagrado.

Eu lhe rendo Graças porque, além desta aparência, você é a Graça.

Você foi gerado livre.

Eu o quero livre.

Enfim, você tem a Eternidade, uma infinidade de tempo e de espaço, uma infinidade de formas, para manifestar a sua
Liberdade, onde bem lhe parecer.

Alguns quiseram fazê-lo limitado, mas como limitar o que é Ilimitado?

Isso tem apenas um tempo, esse tempo passou.

***

Meu Amigo, meu Amado, há, no que você É, esse Sol que Vibra, bem além desse sol que você percorre.

A distância é apenas uma ilusão do véu que foi colocado entre você e eu.

Esse véu que devia ser um véu de esquecimento, não pôde apagar a nossa União.

Meu Amigo, meu Amado, eu lhe falo de um véu que pode lhe parecer fora de você, mas, aí também, isso é apenas
uma ilusão, porque, na Verdade do Único, não existe qualquer distância, qualquer tempo, qualquer espaço que possa

pretender alguma separação.

Meu Amigo, meu Amado, no tempo que lhe é contado, em meio a esta ilusão que você ainda percorre, você tem todo
o seu tempo, porque é o seu próprio tempo.

O tempo do seu calendário não é o mesmo para você, como para os seus Irmãos, ele é o tempo necessário para nos
encontrarmos e esse tempo será sempre exato para que assim seja.

Meu Amigo, meu Amado, neste espaço do nosso reencontro, há alívio, há leveza que irá permitir, no seu ritmo, fundir-
se com a sua Eternidade, com a minha Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, a Vida jamais pode parar.

Aí onde você está, isso pode dar uma ilusão perfeita, mas que continua a ser uma ilusão.

É isso que o meu Fogo e os meus Enviados vêm queimar, vêm consumir.

Apenas o efêmero deve ser consumido, não a Vida, mas esse véu da ilusão perfeita.

***

Meu Amigo, meu Amado, se você descobrir o seu Fogo, você irá acolher o meu Fogo, pois você irá descobrir então
que é o mesmo Fogo, as mesmas partículas, o mesmo Amor, a mesma Unidade.

Meu Amigo, meu Amado, os meus Enviados são muitos, retransmitindo-me desde os confins dos Universos até você,
sim, até você pessoalmente, até cada um de vocês.
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Presente, sem distinção de nada, quer você tenha se voltado para mim ou se desviado de mim, é a mesma Luz que
será proposta.

Meu Amigo, meu Amado, o que vem é a Graça, o que vem é a Verdade, o que vem é o Fogo.

Eu venho renovar a Aliança do Fogo.

Você poderá então, meu Amigo, meu Amado, penetrar inteiramente nas esferas da Liberdade reencontrada, à qual
você aspira e à qual você Vibra.

Meu Amigo, meu Amado, o meu Fogo nada irá retirar do que é seu.

Não há então nada, absolutamente nada que temer ou que recear, não há, tampouco, nada a esperar.

Há somente que se estabelecer em você, no seu Coração, aí onde foi colocado, desde sempre, o seu Fogo eterno,
aquele que você olha pela manhã ao se levantar no seu Sol, que você concebe como exterior a você, mas que é

você, na Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, nada há a fazer para evoluir porque, de fato, não há nada para evoluir.

Há somente que ser, deixando acontecer o Fogo, porque, ainda uma vez, é no nosso Fogo que a nossa Aliança irá
reviver, na totalidade.

Meu Amigo, meu Amado, você é convidado a viver a Verdade, você é convidado para a Alegria, por que você é a
Alegria.

Meu amigo, meu Amado, há somente que se colocar, colocar-se no seu Coração
para deixar a lareira se acender, para despertar em você aquele que veio há
2.000 anos, dizer o que você era, mostrar-lhe o caminho, em você, para você.

Em breve, também, a Criadora deste corpo que deu forma a este corpo, ela
também, irá se juntar a mim, por que ela é, ela também, eu.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se: há somente que se colocar, para se
estabelecer no espaço sagrado do seu Coração, no Centro, aí onde pode se

revelar, encarnar-se, a verdade da sua Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, em você é colocado o meu Fogo.

A hora chegou de deixá-lo aparecer para desaparecer da Ilusão, para devolver a este mundo e a este Universo, a sua
Liberdade.

Nenhum obstáculo poderá privar ou restringir o que está chegando.

Somente o olhar exterior, ou o olhar da crença, poderia ainda fazê-lo duvidar.

Meu Amigo, meu Amado, a nova Tri-Unidade, em meio aos Quatro Viventes, será trazida pela minha imagem Vibral:
por METATRON.

***

Meu Amigo, meu Amado, você é livre, livre para ser Livre, livre também para não querer esta Liberdade.

Nada nem ninguém poderá interferir nem julgar a sua escolha, pois, seja ela qual for, ela será justa e ela será a sua
Verdade, que eu irei respeitar.

Como poderia ser de outro modo?

Meu Amigo, meu Amado, o canto do Espírito surge pouco a pouco em você.

É o canto da Liberdade, o canto da Criação, ele o espera se tal for a sua Vibração.
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Tudo o que for, meu Amigo, meu Amado, para ser vivido por você, como para o que estiver ao seu redor, será justo e
fiel ao que deve ser, ou seja, à Verdade e à Unidade.

Não leve o olhar crítico, aquele da ilusão, àqueles que irão partir, porque eles vão partir antes de você para se
juntarem, eles também, se tal for a escolha deles, à sua própria Liberdade.

Várias formas de vida, nesta ilusão, já estão deixando esta ilusão.

Nenhuma tristeza neles, mas, sim, a Alegria de se encontrar.

Meu Amigo, meu Amado, jamais perca de vista que o Coração é leveza, ele é também
promessa.

Promessa de não mais estar na Ilusão da separação.

Promessa de restaurar a Alegria do canto dos Universos, do canto da Vida.

Meu Amigo, meu Amado, seja o que for que tenha decidido a sua Vibração, a sua
Consciência, não há nada a perder, não há nada a ganhar, há somente que revelar a sua

Verdade.

***

Então, meu Amigo, meu Amado, vivendo a sua Verdade, tudo está bem.

Lembre-se de que foi o olhar deste mundo que o levou a aderir a outra coisa que a Liberdade.

A Liberdade não pode estar situada no fato de ser prisioneiro de uma forma ou de qualquer outra coisa.

Você é livre inteiramente.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se, lembre-se de que o Fogo e os Elementos sem restrição, são a sua Essência e a
sua natureza.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se de que você é Vibração, lembre-se que você é a Eternidade, lembre-se que você
é o Infinito, pois a hora da lembrança chegou e isso é uma grande festa, uma Aliança.

Uma Aliança da Liberdade, uma Aliança do Fogo, pois somente o Fogo torna livre.

Meu Amigo, meu Amado, eu não digo nem até amanhã, nem até breve, por que eu sempre estive aí.

Que a Graça da Aliança seja a expressão da minha gratidão, meu Amigo, meu Amado.

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

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, que A Fonte os preencha de Graça.

Eu venho, nesse espaço, hoje, para falar e Vibrar sobre alguns conceitos e algumas Vibrações, simultaneamente,
relativos à Verdade, ao Coração e ao Amor.

Como eu lhes disse, a Verdade pode ser absoluta ou relativa.

Na 3ª. Dimensão dissociada, local em que sua Consciência se expressa, a Verdade absoluta não pode existir.

A verdade é então relativa.

Realmente, o mesmo fato, o mesmo evento, pode ser visto de uma variedade de pontos de vista, sabendo-se
pertinentemente que o ponto de vista, já, modifica o que é observado como fato.

Esse princípio é hoje perfeitamente reconhecido em seu mundo, pela física, onde o próprio observador modifica o que
é observado, chegando, por aí, a uma lei conhecida na ilusão, denominada ‘princípio de incerteza’, de Heisenberg,

que enuncia muito simplesmente que uma partícula pode estar presente em dois lugares simultaneamente.

Isso corresponde perfeitamente ao mesmo princípio da existência da matriz, e da Dualidade da matriz, fazendo-os
sistematicamente imaginar um ponto de vista e seu contrário, segundo o ‘princípio de análise dual’ da matriz,

constituído e presente mesmo em seu cérebro, impedindo-os de ver, de perceber e de Vibrar em meio à Verdade
absoluta pertencente aos mundos Unificados.

O contato e a ressonância, no seu Coração, do Estado de Ser e do Ilimitado, fazem ressonar e Vibrar o Coração e a
Coroa Radiante do Coração.

Nesse momento, um ponto de vista não é jamais fixado como sendo branco ou preto, “bem” ou “mal”.

É o momento em que o observador não pode mais modificar o que é observado, fazendo cessar instantaneamente a
lei de Dualidade ou lei de Ação / Reação, explicando e materializando, em meio à matriz, a lei de Ação de Graça,

substituindo, pelo Fogo, a Ação/ Reação.

***

O ponto de vista Unitário se torna então neutro, sem efeito sobre o que é observado, se isso não é ele próprio pela
Inteligência da Luz, seguindo-se nesse momento.

Naquele momento, não há mais Verdade relativa.

Não se pode mais então, se expressar ou se manifestar de Dualidade, nem, não mais, de falsidade.

Tendo atingido (pela Graça da Unidade, pelo Fogo do Coração) a Verdade absoluta, o que acontece e flui em meio
aos mundos dissociados não pode mais ser afetado de qualquer julgamento de valor, de Verdade relativa, de

Verdade deturpada, mas sim, unicamente da Verdade do Amor que, naquele momento, vê do mesmo ponto de vista e
da mesma Consciência, o que participa da Verdade relativa, como da Verdade deturpada, sob o mesmo ângulo

Unitário.

Esse ângulo Unitário não é mais um ponto de vista limitado, mas bem um ponto de vista que eu qualificaria, em
palavras, de ‘panorâmico’, não exclusivo mas inclusivo, onde o “bem” e o “mal”, a Verdade e a “falsidade” não

assumem mais de todo uma coloração e um peso tal como é definido na Dualidade, elevando sua Consciência e sua
Vibração no Fogo do Coração.

A Verdade do Coração e do Amor se impõe então Interiormente e exteriormente.

ANAEL - 13 de agosto de 2010
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Os eventos e os fatos não são mais, então, vistos sob o ângulo limitado, mas em seu aspecto Ilimitado, bem além do
jogo da Sombra e da Luz, do “bem” e do “mal” e da distância.

A Consciência se eleva então na Unidade.

Nenhum julgamento de valor pode, portanto, desvanecer a Inteligência da Luz com a qual vocês ressoam e com a
qual vocês constituem Um.

Isso, certamente, não pode se estabelecer em totalidade, em meio à trama do tempo, num instante.

Trata-se de uma ressonância que se instala na conduta transitória, mas que deve, no término, diferente segundo
cada ser vivente, de maneira autônoma, seu Fogo do Coração, se estabelecer durável e definitivamente.

***

Dito em outras palavras, é o que pôde lhes expressar o Melquizedeque da Terra, Mestre Philippe de Lyon: a visão do
ego e da Consciência do ego é fragmentária e ilusória (*).

A escala de valor mesmo do “bem” e do “mal”, é definida apenas em meio à escala de valor da ilusão.

A Luz não é nem “bem” nem “mal”.

Ela é “bem” e “mal”, bem acima do “bem” e do “mal”: ela É.

Situando-se em meio ao ser, no Estado de Ser e na Vibração do Fogo do Coração, a Verdade é estabelecida de
maneira Unitária e então, absoluta.

Discriminar, discernir, estabelecer um julgamento de valor sobre si, sobre um fato relativo a Si, sobre um fato exterior
a si e, sobretudo, sobre um fato histórico, não tem mais qualquer sentido, nem qualquer direção, para se estar

estabelecido em meio à Verdade.

Há então, realmente e em Verdade, ausência de julgamento.

Toda visão querendo discriminar e principalmente, ali atribuir um valor, é apenas uma situação de referência isolada e
então fragmentada.

A Verdade é Unitária, ela os liberta, em totalidade, do que ditam as leis da matriz.

Seu corpo, naturalmente, ali está subjugado pela sua própria presença.

Mas o estabelecimento da sua Consciência em meio ao Estado de Ser, Presença Vibrante, faz com que sua
Consciência escape da força de gravidade e da estrutura do corpo, não para se evadir em uma ilusão outra e

fechada, mas bem para se estabelecer na Verdade do Coração e da Verdade do Amor.

Houve muitos seres humanos encarnados, por toda a superfície dessa Terra, tendo vivenciado lampejos de Unidade,
tendo permitido se expressarem, mesmo sem o viver, as Verdades do Espírito.

***

Querer julgar de “bem” ou de “mal” é uma ilusão a mais, fragmentada e fragmentando-os de sua Unidade, afastando-
os.

Não julgar não é, não mais, passar de um extremo a outro, mas bem integrar os extremos.

Onde?

No Centro.

O Centro é Fonte, o Centro é Coração, o Centro é Unidade.

É nele que resolvem os extremos.

Todos os extremos estando então contidos no movimento.

O Centro, quanto a ele, permanece imóvel porque Fonte.

Assim se estabelece em vocês, pela passagem da Cruz, o princípio de Unidade, de Unificação, o princípio de
resolução da Roda na Roda.

Isso é, antes de tudo, uma experiência Vibratória porque, se isso é adotado em palavras, sem o viver em Espírito e
em Vibração, isso permanecerá fragmentário.

Isso permanece, certamente, uma virtude que vocês poderão denominar teologal, mas não experiência.

Isso seria então, uma projeção de um quadro de referência, certamente idealizado, mas não seria, de modo nenhum,
a capacidade para Vibrar e viver em meio à Unidade.

A Unidade e a Verdade apenas estão presentes em seu Coração e em nenhuma outra parte.

Nós dissemos seguidamente que, no Coração, não há pergunta, nem resposta.



Há Ser.

Tudo, em seguida, absolutamente tudo, vai seguir de lá.

A questão mesmo que possa parecer a mais vital, chamando uma resposta, afasta do ser e endurece o caminho,
acalentando e criando a ilusão de um caminho que se desenrola em um tempo denominado evolução.

Ao passo que o Estado de Ser não é evolução, mas transformação.

A evolução seria o aprendizado, o discernimento do que é “bem” ou “mal”, em si, ao redor de si e no mundo.

Mas o mundo não é a Verdade.

A Verdade está fora do mundo e, entretanto, esse mundo deve voltar à Verdade.

Cabe então transformar-se para, literalmente, levar e conduzir o mundo à Unidade.

Enquanto há vocês e há o mundo, não há Unidade.

***

A Unidade não é o que se crê, o que se pensa, não é nem o "bem", nem o "mal".

A Verdade é ressonância, confiança, identificação à Fonte.

A ligação e o libertador é a Luz Vibral.

Apenas há completude na Unidade.

O mundo da ilusão, como o proclamam algumas tradições, é Maya.

Sua Consciência apenas faz ali se projetar e ali está, portanto, limitada, não por sua vontade, não, tampouco por sua
culpa ou sua responsabilidade.

Não há, aliás, responsabilidade, culpa a procurar.

Isso também seria Dualidade.

A insistência com a qual os Arcanjos, como os Anciões, como as Estrelas de Maria lhes falam do ‘Aqui e Agora’ é que
a chave está ‘Aqui e Agora’.

Ela não pode estar em outro lugar que Aqui, em vocês, e Agora, imediatamente.

A própria questão não está mais no Agora.

O outro não está mais no Aqui.

O próprio ‘princípio de projeção da consciência’, na Ilusão, concorre a ocultar-lhes as outras virtudes.

O próprio corpo (físico, de carbono, denso) participa, em sua globalidade, e não em seus constituintes, da Ilusão da
Dualidade, funcionando assim por golpes antagonistas e complementares.

O lado esquerdo, o lado direito.

Tudo isso é uma representação, uma imagem, como o sabem, refletida e não Vibral.

Apenas aceitando e materializando, na imagem e, portanto, na projeção, a Luz Vibral pode se resolver a equação.

***

Nenhuma verdade relativa ou verdade falsa poderá lhes permitir ir ao Coração.

Elas podem, simplesmente, afastá-los ou aproximá-los.

Mas o afastamento ou a aproximação não é a Verdade absoluta, mesmo se, na dinâmica da aproximação do Coração
possa existir uma exaltação.

A exaltação não é a Alegria.

A Alegria é Ser.

A exaltação é tensão para o Ser, mas não é o Ser.

E a tensão para o Ser, definitivamente, afasta do Ser.

Isso pode ser uma experiência.

O Ser não é uma experiência, é um estado.

Um estado da matéria e um estado da Consciência, onde a matéria não se reveste mais da mesma densidade.

Um estado onde o Espírito não funciona mais de maneira fragmentária, pela eclosão, no Ilimitado, de virtudes
chamadas de espirituais, mas que serão, antes de tudo, virtudes do Ser estabelecido na Unidade.



Eu diria mesmo, estabelecido na Tripla Unidade, revelando e desvendando o Mistério da Cruz, o Mistério da Tri-
Unidade, o Mistério dos 12 e dos 24.

A matriz aprisionante excluiu algumas leis.

Houve, realmente, ‘alteração da Criação’ e não Criação, como querem ensinar-lhes as verdades históricas
falsificadas, atribuindo a Criação a um instante e atribuindo à Criação, mesmo do mundo falsificado, uma evolução.

Mesmo se existam Unidades de Consciência, jamais uma assembléia de Unidades de Consciência pode criar um
Espírito, no máximo pode ser uma forma, na qual um Espírito pode ser inserido e enganado e fechado.

Essa é, de qualquer modo, a situação atualmente.

***

O Espírito se desperta pela Vibração.

Ele descobre, ele desvenda, mais exatamente, a Verdade absoluta, o que alguns de seus pensadores chamaram
de ilusão ou de presunção desse mundo, onde um ‘princípio de causalidade’ governaria o conjunto.

Mas onde está a causa e onde está o efeito?

A Verdade é Vibração, ela não é nem causa, nem efeito.

Ela É.

Estabelecer-se no Ser é portanto parar o tempo, parar mesmo a Dualidade em meio aos mecanismos, quaisquer que
sejam.

É entrar na Verdade absoluta, entrar na Luz, não a luz de alternância Sombra/Luz, luz refletida, mas entrar na Luz da
Vibração, que existe apenas ao Centro: no Coração.

Nenhum "bem", nenhum "mal" pode existir no Centro, por causa dos Princípios que estão presentes (todos também
equivalentes e sendo manifestados, que fazem falta na ilusão): Princípio de Unidade, Princípio Crístico, Princípio,

como o chamei, Hic e Nunc (Aqui e Agora), Princípio Alfa e Ômega (e outros, certamente), cujo movimento é
assegurado pelos quatro constituintes dos quatro Elementos.

***

A reunificação, na Unidade, apenas é possível pela Unidade.

E a Unidade não existe nesse mundo, eis que ele é justamente ‘cortado da Unidade’.

Não há portanto resposta no mundo, mas unicamente em outro lugar, lá, onde está a Unidade.

Mas convém, então, transportar o mundo para a Unidade.

É no que o conjunto desse sistema solar está ocupado, nesses tempos que vocês vivem.

Sair do tempo e, portanto, destruir a Ilusão do tempo.

Isso apenas se pode fazer pelo Centro, pela Verdade e pelo Coração.

Verdade não pertencente a esse mundo.

É preciso, se tal é seu desejo, portanto, aquiescer à Unidade que não é desse mundo,aquiescer à Luz que não pode
ser fechada nesse mundo, aquiescer à morte do que não é da Unidade.

Em outros termos, eu poderia chamar a isso de renúncia.

Renúncia à ilusão.

Renunciar, como diriam os Orientais, ao apego, à ilusão.

Isso não quer dizer, ainda uma vez, deixar a ilusão, mas ter renunciado a todos os apegos, não pelos atos,
unicamente, mas em Verdade.

É o preço, segundo as expressões desse mundo, a pagar, para ser livre.

É preciso renunciar a suas próprias cadeias para ser livre.

A cadeia, como o vimos, as cadeias, são procedentes, antes de tudo, das crenças, sem exceção, das projeções, sem
exceção, das relações, sem exceção, de tudo o que é incompleto, de tudo o que é Dual, sem exceção.

Isso é muito simples, mas terrivelmente complicado pelo Duelo, que só funciona na equação "bem"/"mal",
verdadeiro/falso.

Tanto mais que as ferramentas criadas pela necessidade da ilusão (mental, emoção) e não pelo corpo que existia
antes da falsificação, estão aí para, justamente, impedi-los de ir para isso.

É seu papel e sua função.



Eles não podem, portanto, lhes ser estritamente de qualquer ajuda [o mental e a emoção].

Vocês não podem, portanto, contar com eles, jamais, porque, mesmo se lhes dão a ilusão, é exatamente o inverso o
que eles produzem.

Esse princípio, eu o chamei de Abandono à Luz.

***

A Luz, por sua Inteligência trabalhando em vocês, se vocês a deixam trabalhar na desconstrução, além da dissolução
do que não é Unidade, permite então tornar mais leve o ego, a personalidade.

Em seguida vem, somente naquele momento, o que eu chamaria de última Crucificação, a última passagem da Cruz,
o retorno final ao Centro, etapa de seu tempo, se é seu desejo, esse desejo não sendo um desejo, mas a expressão

de um impulso da alma, verdadeiramente.

O único problema, e ele é enorme para a Dualidade, é que, a um determinado momento, esse mundo vai, ele também,
para a Unidade e a questão (que é um abismo quando se aborda do ponto de vista da Dualidade), é: que vão se

tornar aqueles que tiverem decidido, em plena consciência ou sem consciência, permanecer sobre esse mundo que
não estará mais nesta Dimensão, mas em outro lugar?

É nesses termos, de algum modo, na linguagem da Dualidade: ‘a vida é um beco sem saída’.

Como fazer com que vocês possam abordar, mental e emocionalmente, a transformação?

O que explica, neste espaço, para muitos, a ressurgência de atividade mental, a ressurgência de emoções que não
são uma regressão, nem um progresso, mas a colocação na Luz, para acolher como tal.

***

Vocês não são essas emoções, vocês não são esse mental, vocês são um Espírito Unitário.

Vocês são a Luz e vocês são Sementes de Estrelas.

Não há portanto que se colocar a questão de valor suficiente ou insuficiente, de "mal" ou de "bem".

A Verdade do Coração é independente desse mundo, de seu mental, de suas emoções.

Vocês têm, portanto, que conduzir, não um combate, porque o combate é, por Essência, duelo (é preciso um
adversário), mas vocês têm que, antes, justapor para identificar-se.

Não há aí qualquer jogo de palavras, mas sim uma realidade, uma Verdade absoluta.

Vocês são a Luz e vocês são a Vibração, vocês são a Coroa Radiante, vocês são o Sol e viver isso é o retorno à
Unidade e à Alegria, até o Samadhi, momento em que o Coração da Unidade, o Canto da Unidade está presente, em

vocês, porque vocês são isso.

É preciso também aceitar não mais jogar a Dualidade, e também não procurar, no exterior, uma causa ou um efeito.

Certamente, como o dissemos, as Consciências, as partículas novas, se derramam até vocês, mas elas apenas estão
aí para despertá-los.

Para, aí também, permitir-lhes fazê-las suas.

Não é preciso portanto nem culpar, nem se identificar.

Vocês não são suas emoções, vocês não são seu mental, vocês não são nada do que os fizeram crer.

Vocês são um Templo Interior e o corpo o é, em Verdade.

O que é necessário é, portanto, a capitulação, único modo de penetrar a Alegria, a Verdade, o Coração e o Amor.

O resto são apenas ocupações, ou, em sua linguagem, hipocrisias, dando-lhes a ilusão de existir e os afastando do
Ser.

Vocês não são nem seus medos, nem qualquer de suas projeções.

Vocês são a Eternidade.

Vibrando no Coração, é realmente o que vocês são.

Algumas visões dos Aborígenes australianos dizem que vocês vivem o ‘tempo do sonho’.

É exatamente assim que é preciso conceber sua vida, mas não com apatia, com seriedade, não na seriedade que
gera peso ou que torna triste, mas aí, desta vez, no sentido de sua responsabilidade.

Responsabilidade de responder e de ressoar à Promessa que vocês fizeram e que os fizeram esquecer, ao
Juramento que lhes fez a Fonte e o conjunto de Forças da Luz Vibral, de voltar.

Ainda é preciso que isso ressoe como a Verdade Absoluta, não como uma ideia ou uma concepção, mas sim,
realmente, como uma Vibração.



Então, naquele momento, vocês serão livres e Unificados.

Seu próprio caminho, na ilusão, mudará completamente.

Vocês se tornarão, naquele momento, o que vocês são, em Unidade e em Verdade.

Alguns seres, nesse momento, se exprimem entre vocês, vindo procurá-los nas últimas rugas de Sombra nas quais
vocês estavam escondidos.

Mas a Luz está aí.

*

... Efusão de energia ...

*

Assim como o apreenderam e compreenderam, a totalidade dos elementos da Luz Unitária está em vocês: Maria,
Miguel, a Fonte, os Arcanjos.

Permitam-me nos fazer comunicar, juntos, e esse será meu modo de agradecê-los por sua escuta, Vibrar, juntos,
isso: Unidade, Verdade, Ki-Ris-Ti.

*

... Efusão de energia ...

*

Na Paz e no Amor do Único e do Cristo, Anael lhes diz, até muito em breve.

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

(*) – PHILIPPE DE LYON (04.08.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-4-de-agosto

***
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Eh bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los,

Então, eu os escuto.

***

Questão: ao que são devidas as fortes Vibrações, ou mesmo os tremores, que sinto nas mãos e nos
antebraços?

Todos esses fenômenos são devidos, como foi dito, pela justaposição da Vibração etérea(que é a Vibração da
Energia Vital) com a superposição e a justaposição e a ressonância das partículas Adamantinas.

Portanto, é um trabalho, como você o disse, caro amigo, de interiorização.
Mas a interiorização conduz, em um determinado momento, à Interioridade.

E, naquele momento, as Vibrações que podem percorrer alguns lugares do corpo, ou todo o corpo, irão se organizar
na Coroa Radiante do Coração, para fazê-lo viver a Unidade.

São etapas que concorrem para adequar as partes Ilimitadas e as partes limitadas de você.

Portanto, está muito bem.

É ao mesmo tempo a percepção das Energias vitais que vão, ou circular mais rápido, ou ser mais amplas e vão se
conjugar, de algum modo, com a Vibração do Estado de Ser.

Naquele momento, não se poderá mais falar de interiorização, que é ainda um movimento da Energia, mas
de Interioridade, que é a Vibração do Coração.

***

Questão: qual é a natureza dos arrepios que se pode por vezes sentir?

O arrepio é um contato.

O arrepio é o que?

É a Energia de sua consciência limitada que se coloca na escuta da Vibração.

Você pode perceber arrepios quando encontra uma alma gêmea.

Você pode ter arrepios de horror quando vê um diabo ou uma entidade diabólica diante de você.

Você pode ter arrepios de amor quando encontra alguém que não via há muito tempo.

O.M. AÏVANHOV – 13 de agosto de 2010
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Do mesmo modo, você pode arrepiar ouvindo a música.

Há alguns estados de exaltação ou de emoção que se traduzem por esse arrepiamento.

Mas o arrepiamento deve conduzir à Vibração Supramental, que está bem além do arrepiamento.

Mas o arrepiamento é uma escuta da Vibração.

Vocês têm todos, nós temos todos conhecido isso, quando se arrepia quando algo acontece.

Esse arrepio é, de algum modo, a escuta dos pelos e dos cabelos, os arrepiamentos, se querem.

Os pelos e os cabelos são, em termos figurados mas bem reais, os prolongamentos da Consciência e as zonas de
escuta da Consciência.

Vocês são cheios de ‘zonas de escuta’ no interior do corpo, não há somente os chacras.

Há as partículas magnéticas que existem em diferentes lugares.

Há também os pelos e os cabelos e, do mesmo modo, há também a pele que pode escutar.

Mas, quando vem uma reconexão, há ressonância, e esta ressonância dá um arrepio.

Mas o arrepio, em si, não é o Estado de Ser, certamente.

***

Questão: como superar esse arrepio?

Passar, como eu disse anteriormente, da interiorização à Interioridade.

É a etapa do abandono à Luz ou à Luz Vibral, que é realmente contatada, irá se estabelecer no Coração.

Naquele momento, a Coroa Radiante do Coração se ativa e o arrepio é substituído pela percepção de uma ‘Vibração’,
por momentos extremamente rápidos, como milhares de golpes de agulha ou também a impressão de morte, de

êxtase, ao nível do Coração.

Isso é a Vibração da Unidade.

Mas não há mais arrepiamento.

O arrepiamento traduz o contato, o contato, a interiorização, mas não é a Interioridade, são duas coisas diferentes.

Mas é uma etapa.

***

Questão: aprender a sair de meu corpo para me juntar a minha chama gêmea me ajudaria a me juntar a meu
corpo de Estado de Ser?

O corpo de Estado de Ser está na antípoda do corpo astral.

O corpo astral o faz sair na matriz.

Agora, eu duvido muito que um ser multidimensional esteja na matriz, ou seja, que se você sai no astral, na matriz,
você encontra, como se diz "que dalle" [expressão idiomática que significa “absolutamente nada”], a não ser seus

próprios demônios e os habitantes do mundo astral.
Um ser multidimensional não pode se encontrar na matriz, porque a matriz é tudo, menos multidimensional.

O Astral é outro componente da matriz, que lhes é invisível quando vocês estão nesse corpo.

A saída do corpo não é o acesso ao Estado de Ser.

O acesso ao Estado de Ser se faz pela Vibração do Fogo do Coração, pela Coroa Radiante do Coração e, por vezes,
pela Coroa Radiante da cabeça.

A saída astral se faz pelo ‘plexo solar’ e ela não lhes permite aceder ao Estado de Ser

Vocês são Espírito, Luz.

No momento em que há saída e não Criação, saída da Fonte, a própria Fonte, quando ela sai de si mesma, ela é
obrigada a se mirar, para se lembrar, é indispensável.

Vocês, Nós, Chama, quando saímos da Fonte, há um processo, não quero chamá-lo de dissociação, fragmentação,
porque não é isso, é ‘Criação simultânea de uma cópia’.

Isso se denomina Chama Gêmea.



Agora, querer crer que é preciso reencontrar a Chama Gêmea existente no Espírito ao mais próximo da Fonte, na
matriz, é uma ilusão.

Vocês estão completamente a vocês, completamente sós.

Entretanto, há uma verdade relativa, como diz Anael, e absoluta.

Você tem realmente uma Chama Gêmea, mas para que serve reencontrá-la?

É uma busca exterior que não pode se confundir com o acesso ao Estado de Ser.
No Estado de Ser, não se pode chegar com a Chama Gêmea.

É uma ilusão e é uma projeção.

Não é porque houve uma atração, quando de um contato, que isso deva se traduzir por uma Verdade na matriz.

Isso estritamente nada tem a ver.

Então, as almas irmãs é similar, são almas com quem vocês estiveram próximos em outras vidas.

Vocês podem se achar plenos e isso vai ressoar, isso vai provocar o quê?
Uma atração, qualquer que seja o nível de atração.

Mas esta atração, ela se situa na matriz.

Ele não é, portanto, como dizer..., o que vai conduzi-los ao Estado de Ser.
A condução ao seu Estado de Ser apenas pode se fazer só, em você e na Vibração do Coração.

São dois caminhos que eu qualificaria, voluntariamente, de diametralmente opostos.

Há um que conduz à Unidade e o outro que conduz à Ilusão da Unidade.

A revelação das Chamas Gêmeas está ligada à intensificação das Energias existentes desde já alguns anos.

Mas, como você o faz observar, há seres que têm uma Chama Gêmea que pode estar em outros planos, não
unicamente no astral, mas também, realmente, na multidimensionalidade.

Mas é preciso primeiro se juntar a si mesmo, porque querer se juntar a uma Chama Gêmea é algo que se produzirá
no Espírito, quando da reintegração na Fonte, mas não agora.

É toda a ilusão e a armadilha de alguns escritos que os encorajam a buscar a Chama Gêmea e a alma irmã, porque
são duas partículas ígneas de Fogo que devem fusionar no Fogo.

Mas, para fusionar no Fogo, é preciso já ter reencontrado seu próprio Estado de Ser, a si mesmo.

Sem isso, é uma busca exterior, como as outras.

***

Questão: convém deixar se expressar as emoções quando você fala frequentemente para não ir no
emocional? 

É uma coisa ir no emocional, e alguns ali se chafurdam com prazer, outra deixar sair uma emoção.

Quando uma emoção sai, num contato Vibratório, mesmo se é um arrepio, mesmo se são lágrimas, naquele
momento, o que acontece?

Será que vocês foram buscar a emoção?

Não, é a resultante da interação entre a Luz Vibral e a Consciência Vibral e seu corpo de Unidade.

É a iluminação, justamente, das poeiras e você, você quer recolocar a poeira sob o tapete?

Portanto, é preciso deixar sair, certamente.

Sobretudo quando há interação da Vibração da Luz Vibral com o que vocês são.

***

Questão: os perfumes que se pode sentir provêm da Fonte, de Maria?

Da Fonte, não.

Mas de Maria ou de uma Estrela, sim, perfeitamente.

Anael lhes disse que nos mundos Unificados tudo é Vibração, forma, cor, som e odor também, mas odor místico.



Cada Vibração tem a característica de uma forma e de uma cor e também de um perfume, quando da interação com
seus próprios sentidos.

***

Questão: como me desembaraçar definitivamente e na Unidade da programação feita pela repetição da frase:
"Senhor, eu não sou digno"? 

Bem, é preciso não considerar que se é digno ou indigno, simplesmente.

Porque, simplesmente, se você substitui um termo pelo outro, como você o expressou, isso permanece na Dualidade.

Não se combate um sentimento por outro sentimento oposto.
Isso mantém a Dualidade.

Num caso, há raiva e rebelião, no outro caso, há tristeza, porque é um ‘círculo vicioso’.

O sentimento de dignidade ou de indignidade nada tem a ver com a Unidade.

Pode-se assimilar, se você prefere, nesse caso, a dizer: «Eu sou Aquele que eu sou», «Ehieh Asher Ehieh», a frase
de Metatron.

Mas se você quer substituir o Amor pelo ódio ou o ódio pelo Amor ou o «mal» pelo «bem», você participa
inexoravelmente da Dualidade.

É exatamente isso que você começa a desvendar e a compreender.

Portanto, substituir indigno por digno não fará de você um ser Unitário.

Não há que ser digno ou indigno, eis que você é a Luz.

Há somente que acolhê-la.

Aquilo acrescenta Dualidade à Dualidade e, portanto, efetivamente, como você diz, é mais de raiva, é mais de tristeza,
porque não se sai.

Portanto, a melhor maneira de sair, é não se considerar nem digno, nem indigno.
É um problema de ‘ponto de vista’.

Portanto, é preciso dizer (“é preciso dizer” é uma expressão, não é?), mas estar no acolhimento da Luz.

No acolhimento, é um estado de ser, não há julgamento que vai dizer «está bem» ou «não está bem», «eu sou
digno», «eu não sou digno», «não sou suficientemente isso», «não sou suficientemente aquilo».

Há, nesse princípio de afirmar «eu sou isso» ou «eu não sou aquilo», «eu não sou suficientemente isso», um princípio
de identificação ao que é vivido e, portanto, se viver digno é, já, considerar que se pode ser indigno.

Isso conduz necessariamente ao contrário.

Você vê um pouco o jogo de seu mental, de todos os mentais, aliás, hein?

E não unicamente o seu.

Eu também, em minha vida, são coisas que se manifestaram.

Portanto, é preciso parar, tentar parar de pensar em pares de opostos e, sobretudo, não se identificar às emoções ou
aos pensamentos.

Como eu disse na questão anterior, na fase de recepção de Luz, se uma tristeza sai, você a olha passar, ela sai.

Não é questão de frear.

Você não está nas circunstâncias da vida comum.

Você não está todo o tempo recebendo o Espírito Santo, mesmo se ele se manifeste cada vez mais.

Você não passou na Unidade, você está se aproximando desta Unidade, pela Vibração.

Portanto, é preciso evitar os julgamentos de valor sobre você mesmo e não substituir um termo pelo oposto, porque,
sem isso, se faz um círculo vicioso e, efetivamente, como você o constatou, naquele momento, não se pode sair.

***

Não temos mais perguntas.



***

Caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo meu Amor.

Não esqueçam jamais que vocês são eternos e que vocês são Luz e que, se vocês vivem o escuro, não é?, é uma
ilusão.

Então, bênçãos.

Todo meu Amor os acompanhe e eu lhes digo até muito em breve.

************
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 Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs Unidos juntos, eu lhes apresento meus respeitos, minhas
homenagens e meu Amor.

Eu venho continuar para prosseguir certo número de Vibrações, de palavras, sobre a Consciência.

Eu venho também para responder aos seus questionamentos sobre esta mesma Consciência.
Vamos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre «onde se coloca a atenção, a Consciência segue»?

Caro Irmão, vamos primeiro tentar, em palavras e em Vibração, ver, apreender, eu diria, o que são os mecanismos da
Consciência.

Desde a Fonte Una, houve projeção criadora para explorar e viver.

A Consciência vai, portanto, a seu turno, como Fonte da Fonte, projetar uma intenção.

Na extensão da Consciência, chamada de projeção da intenção, a Consciência é.

A Consciência é, portanto, criadora, criadora ela mesma de sua própria percepção, de sua própria projeção dela
mesma e, quando ela está unificada ao multidimensional, consciente da Fonte, de sua Presença simultânea em certo

número de intenções chamadas Dimensões, a Consciência, como eu disse e como o sabem, é Vibração.

São Vibrações nas quais a Consciência está presente desde muito tempo e fixa num modelo preciso, o que é o caso
dos mundos dissociados.

A especificidade, nos mundos dissociados, é que a Consciência não se percebe mais, ou muito raramente, como
Vibração e movimento.

Ela entrou, portanto, numa estática e numa intenção, não elaborada pela própria Consciência que o habita, mas
elaborada por outras Consciências.

A intenção se torna, portanto, não mais uma criação, mas um seguimento de linhas, criadas por outras intenções que
a sua própria, por meio de mecanismos chamados de ação/reação, por meio de crenças, por meio de identificações

que são, acima de tudo, apenas meios.

A consciência humana é portanto limitada, porque não tem acesso ao que ela não vê, ao que não experimenta.

Ela é portanto auto-limitante, ela limita seu campo de experiência a seu real, uma vez que não há percepção
verdadeira do que são as outras Dimensões, a Consciência chega a uma limitação cada vez maior, que se chama

privação de Liberdade (assim, o modelo da consciência humana na humanidade dissociada, de maneira geral).

*

Os seres, em todos os modelos tradicionais, viveram e experimentaram estados de consciência em que a Consciência
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voltava a ser não necessariamente Unitária, mas, em todo caso, perdia suas limitações, permitindo viver, descrever
experiências não habituais e não comuns, portanto, não vividas pelo conjunto de consciências coletivas.

Pode-se dizer que, em meio à humanidade (a consciência coletiva é comum, no que concerne às necessidades
fisiológicas desse corpo: alimentar-se, eliminar, respirar etc.), existem outras partes da consciência limitada, próprias
a cada um, mas fechadas em um círculo procedente de uma programação exterior a você mesmo, que você chamaria

de lei, moral, crença ou outro.

É neste aspecto limitado que a consciência limitada evolui e se auto-limita a si mesma.

Certamente, existem espaços em que a consciência pode experimentar estados não limitados ou a aparência de
estados não limitados.

Isso ocorre, em particular, quando do que você chama de sonho.

A Consciência não é destinada a ser fechada, tanto num corpo, qualquer que seja sua estrutura, como numa
Dimensão.

A Consciência é, por Essência, multidimensional.

Esta Essência foi, portanto, cortada no Mundo da Terra.

Certamente, a consciência funcionando apenas pela experiência, se a experiência não existe mais, a consciência não
pode então se projetar nesta intenção.

Há portanto limitação progressiva da própria Consciência.
Isso foi chamado, entre os Vedanta, de «o Kali Yuga», idade em que o período toca a seu fim.

*

Assim, toda a dificuldade não é criar um novo paradigma de Consciência no Universo truncado, mas sim fazê-lo sair,
ao mesmo tempo que conduzindo e guiando um nível de manifestação, chamado de «corpo», para uma oitava de

Vibração, para liberá-lo, ele também, literalmente.

A Consciência é, portanto, uma intenção e uma atenção.

A atenção é preponderante.
A diferença da atenção, com relação à intenção, é que ela se manifesta ao nível consciente coletivo numa escala de

tempo bem mais longa que a limitação do que é chamada, na matriz, de «uma vida» e, portanto, ela é ainda mais
inaparente que o que é vivido no desenrolar de uma vida, obstruindo ainda mais a percepção da intenção e da

atenção, escondida mesmo no desenrolar da vida na consciência limitada.

A Consciência é portanto Vibração.

O defeito de percepção da Vibração, mesmo o mais elementar, na consciência limitada, traduz portanto o
obscurecimento e o adormecimento progressivo da Consciência na matriz que teria abolido, de maneira fatal e

inexorável, no final da dita consciência, pela projeção e, se prefere, por vasos comunicantes, operando-se
progressivamente por uma espécie de perfusão da Consciência Ilimitada para a consciência imitada, fazendo perder

progressivamente toda margem de manobra.

*

Certo número de seres permitiu a manutenção da Ilimitação, pelo Ilimitado, na consciência limitada, coisa que não
chegam a ver aqueles que jogam na consciência, não a sua, mas a dos outros.

É que, se não houvesse, na Fonte, a possibilidade de emitir uma radiação da Fonte, mesmo mínima, nas
consciências, toda a vida, no sentido consciente, desapareceria.

Este é o defeito, eu diria, de concepção, dessas consciências quanto à sua visão e à sua própria capacidade de
projeção de antecipação e de visão.

A Consciência é algo que se estende, se estende e é feita para ser estendida, para englobar, para fusionar e para
não conhecer qualquer limite, exatamente o inverso do que foi chamado de consciente, mesmo na consciência

limitada.

A palavra a mais adaptada seria a razão lógica da ação/reação e nada mais, ou seja, o conhecimento, em consciência
e em vivência, do «bem» e do «mal».

Essa foi a tentação e a árvore do fruto do conhecimento, que literalmente trocou a Liberdade pelo conhecimento,
como foi figurado e descrito, do «bem» e do «mal», como verdade única.

Enquanto que a Verdade não é constituída unicamente do «bem» e do «mal», mas de um conjunto de outros vetores,
que permitem justamente o desfraldamento dos mundos e não sua compressão.

*

A consciência limitada é portanto uma compressão da intenção e da atenção.

A Consciência Ilimitada é uma dilatação.
A passagem de uma a outra apenas se pode fazer por um retorno ao Centro, chamado de Reversão.



Vocês não podem portanto aceder ao Ilimitado sem retornar em seu próprio Centro que é um caminho, de algum
modo, invertido, com relação àquele da atenção ou das consciências não visíveis que os conduziram, bem contra sua

vontade, nesse caminho.

Aí estão algumas palavras que eu poderia trazer em resposta a esta questão.

***

Questão: o que significa «investir no que se é»?

Investir no que se é corresponde a colocar a intenção e a atenção e, portanto, fazer nascer a Vibração, não no que se
vive, não no que se crê, porque (minhas palavras vão talvez ser chocantes) na consciência limitada, nós cremos, uns

e outros, sermos isso ou aquilo.

Nós nos identificamos portanto, inteiramente, ao corpo que habitamos.
Esse é o objetivo, mesmo, da falsificação, de nos fazer identificar, inteiramente, a um corpo e a amar esse corpo, uma

vez que ninguém é capaz de ver um pensamento e, no entanto, ele nasce em algum lugar e ele se manifesta.

E o ser humano se identifica a seus pensamentos, a suas emoções, a seu corpo.
Ele se identifica mesmo à sua humanidade.

E a consciência concebe então que ela é apenas isso e vai portanto investir, inteiramente, nesses campos de
experiências e de crenças, que existem na matriz desde muito tempo, que, eu os lembro, superam amplamente o

quadro de uma vida.

E mesmo para aquele que tivesse a capacidade real de viver, de maneira simultânea, o conjunto dessas vidas (ter, se
preferem, a memória de suas vidas passadas), não haveria sempre possibilidade de sair da ilusão.

Assim, portanto, a consciência está fixa num corpo, está fixa numa ilusão e provocou uma identificação a esta ilusão.

*

Entre os Vedanta, sempre foi dito que o objetivo era se extrair da ilusão por diferentes formas de yoga, que isso fosse
no sentido do serviço, que isso fosse no sentido do Kriya Yoga e de tantas formas de yoga que existiram, mesmo no

Ocidente, mesmo se não levam esse nome de yoga.

Entretanto, existiram exercícios, espirituais, visando chegar a uma iluminação ou, em todo caso, a uma percepção,
por projeção da consciência fora das limitações.

Alguns seres trouxeram experiências específicas, vivências específicas que convergiam, todas, independentemente
da coloração cultural e de crenças, para um homem que existiria além, e bem além da condição atual do humano.

Assim, portanto, a questão corresponde ao fato de encontrar o Ser porque, na consciência limitada, não há
possibilidade de Ser.

Vocês creem ser, mas vocês não são absolutamente.

O sentido mesmo da palavra existir, a existência, significa: se ter fora do Ser.

O ser humano não está portanto no Ser.

Assim, vocês creem estar vivos, enquanto que vocês estão mortos.
Há, portanto, aí também, nesse nível, uma inversão total entre a Consciência e o inconsciente.

Vocês são inconscientes do que vocês são e, no entanto, vocês são conscientes de habitar esse corpo, essas
emoções, esses pensamentos, esse caminho, este destino que é, de fato, apenas uma projeção de sua consciência,

mas guiada e traçada, encadeada por outras consciências.

*

Vocês estão portanto fechados e vocês não são livres.

A Consciência livre se definindo pela multidimensionalidade, a capacidade para estar presente nos multiversos e nas
multidimensões.

Certamente, existe, na consciência limitada que os faz chamar de seres humanos, certo número de barreiras e de
freios, como o mais conhecido, por todos os humanos, chamado de medo da morte, portanto, o medo do fim.

Aí também, trata-se de uma bela inversão, dado que vocês estão, nesse corpo, no mundo da morte e do fim e não no
mundo do início.

Tudo funciona, portanto, pela inversão.
Inversão de valores, inversão de funções.

Foi preciso criar estruturas, nesta ilusão, adaptando-se a esta falsificação.



Assim, foram criados, progressivamente, conceitos, fazendo crer que segundo um caminho ao invés de outro, o ser
humano iria para o paraíso, para a saída de um estado limitado, para a não obrigação de se reencarnar, enquanto

que o problema não é a reencarnação, ela é apenas secundária.

O problema é a falsificação da encarnação e não a própria encarnação, dado que, colocando fim na encarnação e
obrigando a uma reencarnação, pelo isolamento matricial, há privação da Eternidade.

E, portanto, a vida e a consciência se instalam numa limitação própria para o que vocês chamam de uma existência
situada entre um ponto de partida e um ponto de fim, chamados de nascimento e de morte, sem qualquer

possibilidade de sair, fazendo-os esperar, através dos modelos religiosos, espirituais, na crença de uma possibilidade
de sair do quadro no qual vocês estão fechados.

Seja pela intercessão de um salvador exterior, seja pela intervenção de uma identificação a um modelo prestigiado,
como Buda ou outros, mas, em nenhum caso, há identificação com a Verdade, ou seja, com a Consciência Ilimitada.

O que vocês vivem atualmente é o final da limitação, na condição, contudo, que vocês sejam capazes de levar sua
atenção e sua intenção para este Ilimitado: mudar de paradigma, mudar de visão, aceder a novas percepções que

permitem à Consciência viver além as limitações impostas pela morte na qual vocês estão.

Aliás, quem, ao nível humano, sente a Vibração de um músculo, salvo quando ele está em movimento?
Quem percebe ainda a Vibração da Vida existente na Terra ou na pulsação cósmica?

Houve, portanto, fechamento em algo que só tem existência através de uma projeção criada por outros.

A consciência é, portanto, efetivamente, uma inconsciência, eis que não há mais intenção, não há mais atenção
própria, mas uma orientação pelas leis, criadas na matriz, às quais os humanos se adaptam, ali encontrando uma

segurança.

Esta segurança é ilusória, eis que visa preservar da morte, da doença, da falta de dinheiro, da falta de teto, ilustrando
portanto um fechamento e uma não liberdade.

*

Alguns seres descreveram, justamente e com razão, a beleza da Criação, a natureza, o Espírito do homem,
permanecidos ainda livres, ainda que muitos, nesse Mundo, comecem a destruir a própria natureza, mas não poderão

jamais destruir a Terra, que está consciente, bem além de suas limitações inerentes a seu fechamento.

Vocês estão, como o sabem, num final de ciclo que é um momento específico onde a consciência deve desaparecer,
para deixar lugar à multidimensionalidade.

Vocês não podem ao mesmo tempo viver a multidimensionalidade sem viver a Vibração e, sobretudo, continuando a
se identificar a esse corpo, a este sofrimento, a essas emoções, a esse mental que são apenas a resultante de uma

trama que lhes foi imposta.

Enquanto há identificação, enquanto há apego ao que quer que seja correspondente a esse mundo, vocês estão
mortos, em Verdade.

Assim é o grande sentido dos ensinamentos que visam ao desapego preconizado pelos yogas, pelos exercícios
espirituais existentes nas diferentes tradições.

A grande originalidade é que, como o sabem, vocês estão no final da respiração de Brahma, vocês estão portanto no
final e na realização de um ciclo que é uma oportunidade inesperada de reencontrar, em um tempo recorde, o que

vocês são e não o que vocês creem.

Para passar essa porta, chamada de Porta Estreita, a passagem do ego ao Coração deve se acompanhar de uma
morte do ego.

O ego não pode matar o ego.

Vocês não podem se matar a si mesmos, eis que vocês estão já mortos.

Vocês devem, portanto, renascer.
Este renascimento é a passagem da Porta Estreita.

Na tradição ocidental isso foi chamado de nascimento do Cristo Interior ou a concepção de Embrião Crístico.
É exatamente o mesmo princípio.

Como o disse Cristo: «Ninguém pode me conhecer, se não renasce de novo».

É deste novo nascimento que eu falo.
Renascer querendo dizer aceitar não mais estar morto.

Ora, na consciência limitada, vocês passam simplesmente de morte em morte e vocês permanecem mortos, todo o
tempo, para o que vocês são.

***



Questão: por que o ser humano foi criado finalmente?

O ser humano foi criado livre, pela semeadura, como toda Criação existente nas diferentes Dimensões.

Consciências podem se investir livremente, levando justamente sua atenção e sua intenção numa esfera de
existência.

O que foi o caso da Criação, nesse mundo.

A Criação, nesse mundo, era livre, ou seja, não havia fechamento.
Naquele momento, os seres eram multidimensionais.

Por exemplo, aqueles que se chamavam de Gigantes habitavam um corpo de carbono, mas habitavam, do mesmo
modo, sua Dimensão de origem.

Não havia distância, nem separação, entre seus corpos de Nefilins ou Gigantes e seus corpos em Bételgeuse, sobre
o 3º planeta de Bételgeuse.

A multidimensionalidade da Consciência era uma Verdade, mesmo habitando um corpo de carbono criado, como o
sabem, pelos geneticistas de Sirius.

Assim, criaram-se corpos de carbono totalmente livres: a Consciência podia ir e vir.
Quando eu digo «ir e vir», não é um movimento espacial temporal, mas um movimento nos Planos Dimensionais,

fazendo-se na instantaneidade.

Do mesmo modo que uma Consciência multidimensional pode estar presente numa multidão de Consciências
diferentes que se chamam, no entanto, de mesma Consciência, numa multidão de Dimensões e numa multidão de

espaços ao mesmo tempo, o que lhes é (e que nos é a todos, quando estamos na limitação) totalmente
incompreensível e totalmente inacessível ao nível de nossa consciência dita limitada.

*

Assim, o ser humano foi criado para mais Liberdade.
O ser humano foi criado para viver experiências criativas, onde a intenção criativa podia se manifestar.

Isso se chama a exploração da Consciência e, simplesmente, a Vida.

Lembrem-se que vocês estão mortos, que vocês não estão ainda na Vida, porque vocês não estão renascidos.

Alguns de vocês tiveram acesso, neste final de ciclo, a seu veículo de Eternidade, cuja forma é múltipla em função da
origem dimensional, mas esta forma mesmo é mutável, permitindo viajar nos diferentes Mundos dos multiversos, dos

multiversos e das multidimensões.

Há portanto liberação e renascimento real que vai se aperfeiçoar, durante a fase que vocês vivem, nesta ilusão.

Assim, o ser humano foi criado pela intenção, num objetivo de experiências e não de evolução, dado que tudo era
perfeito antes mesmo da Criação desse mundo.

O paradoxo é, portanto, o de se terem feito aderir a leis ditas de evolução, mesmo nesta matriz falsificada, enquanto
que não existe qualquer evolução possível na matriz falsificada.

Eu diria mesmo que apenas existe uma involução e uma manutenção na morte, conduzindo à morte definitiva.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, se me permitem, caros Irmãos e caras Irmãs, se disponho ainda de tempo antes do trabalho que efetuarei com
o Arcanjo Uriel, vou então prosseguir.

Eu prosseguirei, ainda uma vez, sobre a Consciência.

A característica essencial que lhes permite, instantaneamente, saber o que vocês são, o lugar de onde são, sobre o
que eu chamaria (se bem que o termo seja falso) de uma escala de consciência, é simplesmente a capacidade ou não

que vocês têm para se estabelecerem na Alegria.

A Alegria é um estado de Ser que escapa à morte.
É o retorno à multidimensionalidade, primeiro em sua intenção, sua atenção e sua existência Vibratória e é também

sua capacidade para escapar da atividade, em mestre, de seu mental e de suas emoções.

A personalidade é conduzida pelo mental e pelas emoções, enquanto que, descobrindo o Ser Ilimitado que vocês são,
o mental e as emoções são submissos ao Ser e não podem portanto ser proeminentes de nenhuma maneira.



Obviamente, enquanto vocês permanecem na morte, eles são úteis e necessários, mas vocês não estão mais
submissos.

Há, portanto, a capacidade para se extrair para se juntar à Vibração do Estado de Ser, mesmo na matriz, a fim de
renascer e de Vibrar na Alegria.

A Alegria da Consciência é o estado onipresente e permanente das Consciências existentes em sua
multidimensionalidade.

Tudo é Alegria, mesmo o que foi chamado, na ilusão da matriz (que é por vezes observável em várias comunicações,
no entanto, bem reais), de noção de combate.

A noção de oposição, a noção de bom e de mau apenas existe neste universo e no conjunto dos outros universos
falsificados.

Assim que vocês penetram sua multidimensionalidade, nenhuma forma de consciência limitada pode interferir com
vocês, porque, justamente, a interferência entre os Mundos Unificados e os Mundos isolados conduziu, justamente, a

este isolamento.

*

Assim, portanto, sair do isolamento e sair da morte, renascer de novo, se traduz, para uma consciência dita humana
(ou como para uma Consciência do sistema solar) em escapar desta luta e, portanto, para um restabelecimento no

que eu chamo (e continuaria a chamar e foi chamado assim) de Samadhi.

O Samadhi é a percepção da sua própria Presença na Unidade.
Ele é, portanto, Alegria e Vibração.

Enquanto vocês permanecerem identificados a suas emoções, vocês participam portanto de sua própria morte.

Não é preciso, para tanto, ainda uma vez, rejeitar ou bloquear a expressão e a manifestação da emoção ou do
mental, senão isso se torna um círculo vicioso, perpetuando-os na ilusão.

Isso necessita, real e simplesmente, extrair-se do mundo por um ato chamado de meditação, em que todos os sinais
sensoriais, todos os sinais emocionais e mentais vão desaparecer, para deixar lugar à vacuidade e, portanto, à

Presença.

É nesta Presença, devido às circunstâncias atuais, que se estabelecerá a Vibração do Coração, o Fogo do Coração,
a Consciência da Unidade, a vivência da Unidade e, sobretudo, a Alegria que se traduzirá, mesmo na matriz, por uma
fluidificação de sua vida, por uma facilitação de sua vida, onde tudo se tornará evidência e não será mais impregnado

e afetado pela própria matriz.

Vocês estão, portanto, nesse momento, nesse mundo, sem estar realmente sobre esse mundo.

Vocês superam portanto a frase de Cristo e vocês trabalham, naquele momento, no restabelecimento da Verdade, tal
como foi dito pelo Arcanjo Miguel, ao se estabelecerem como Ancoradores e Semeadores da Luz.

Aí está o objetivo.

Este objetivo não pode se realizar por qualquer elemento pertencente ao ego ou à consciência limitada de morte.

Há, portanto, realmente, uma capitulação, um renascimento num estado Vibratório profundamente diferente.

Apenas deste modo que pode se realizar esta abertura nova, este renascimento para sua multidimensionalidade.

*

Aí estão as algumas palavras que, eu espero, lhes permitirão avançar ainda mais.

Certamente, vocês sabem também que vocês não têm ainda todos os elementos.

Vocês têm, no entanto, toda a Consciência possível, na Vibração da Luz, para levar a efeito este Despertar para sua
Unidade e se colocarem, enfim, no Ser.

As últimas chaves, as últimas revelações são um desvendamento total da Luz.
Isso é realizado pelo conjunto da humanidade, ao nível coletivo, por alguns Arcanjos e por nós também.

Isto está em curso.
Nesse curso, o tempo é diferente.

Alguns de vocês viveram o Estado de Ser.
Alguns de vocês já viveram a Coroa Radiante do Coração, outros não.

Alguns o viverão, outros não.

Isso apenas se produzirá na condição de que vocês deixem todas as suas bagagens, porque vocês não podem
passar do ego ao Coração com qualquer bagagem mental, emocional ou de apegos.

Não se trata de uma renúncia, bem ao contrário, mas de uma diligência muito ativa, que visa fazê-los passar da morte
à vida.



Há, portanto, um impulso que não é uma emoção nessa passagem da morte à Vida.
Há realmente aceitação, em latim, eu creio que isso se diz «Fiat Lux».

É a frase do Cristo sobre a cruz, que aceita a aceitação da Luz, a aceitação da morte do ego que não pode ser
colocado à morte pelo próprio ego que é, portanto, uma capitulação, no verdadeiro sentido do termo que permite,

realmente, viver no Ser.

*

Isso passa pela supressão de toda projeção vinda da própria configuração matricial, ou seja, o fim da identificação à
ilusão, o fim da identificação à crença de que vocês são esse corpo, esta vida, esta emoção ou este conjunto de

vidas.

Isso não é uma recusa, tampouco, de ver o que vocês creem ser, mas sim a integração desse crer ser que permite
passar, realmente, ao Ser.

É portanto um processo, real, de abandono à Luz, de capitulação e de crucificação.
Não pode ser de outro modo.

É a única maneira de ir para o que vocês são e penetrar o santuário do Coração.
Esse é o mesmo caminho, a mesma diligência, descrita em todas as tradições desde tempos imemoráveis.

A diferença essencial (e ela o é, assim como lhes disse o Arcanjo Anael), é que esse mundo, na ilusão, não existirá
simplesmente mais dentro de muito pouco tempo.

Não haverá portanto possibilidade de permanecer morto, mas o caminho será diferente segundo o que vocês tenham
conseguido tocar e viver do que vocês são, antes do final do mundo.

Daí decorrerá, por afinidade Vibratória, por ressonância Vibratória, seu caminho e seu acesso à sua
multidimensionalidade, ou a uma Dimensão que eu qualificaria de, não mais dissociada, mas Unificada, ao mesmo

tempo estando lúcido e preso numa forma, o tempo de viver seu renascimento.

*

Assim, portanto, vocês devem, uns e outros, qualquer que seja seu caminho, regozijar-se do que acontece.

Várias expressões foram empregadas, por mim como por outros Anciões, concernentes à lagarta e à borboleta.

A borboleta considera que a lagarta está morta.

Eu falei de justaposição da lagarta e da borboleta, porque é uma questão efetivamente de ressonância.

É como se a Vida viesse fecundar a morte e é exatamente assim que, do ponto de vista da Verdade absoluta da Luz,
isso se produzirá.

Vocês têm, portanto, literalmente, um desafio e eu afirmo que é já enorme estar lúcido e consciente desse desafio,
mesmo se esse desafio provoque ranger de dentes, crises.

Essas crises, esse desvendamento, esta revelação da poeira, como o diz Mestre Aïvanhov, é indispensável, porque
não pode aceder ao Ser sem ver a Verdade de frente, ao mesmo tempo se despojando de todo julgamento, de toda

emoção ou de toda implicação mental com relação ao que é observado.
Isso se chama também o acolhimento.

Acolher é ver, é se tornar claro e transparente com si mesmo.
Não há outro caminho, não há outra possibilidade.

A dificuldade vem unicamente do que os modelos orientais chamaram, em todos os tempos, de apegos.

Não é questão de renunciar à vida para encontrar a liberdade, bem ao contrário, ou de renunciar à morte para que
vocês estejam vivos.

É questão de estarem lúcidos.
Lúcidos sobre os apegos, lúcidos sobre as emoções, lúcidos sobre o mental.

Mas, ainda uma vez, não lutar contra, mas, bem mais, lutar com, ou seja, ir no sentido da revelação, no sentido do
desvendamento, no sentido da inteligência da Luz.

Lembrem-se de que, enquanto vocês estiverem no ego, vocês não podem, com o ego, ir ao Coração.

Vocês apenas podem aquiescer à Luz e todos os que vivem a Coroa Radiante da cabeça, podendo dar esse passo.
Não há qualquer obstáculo.

O único que existe é o ego e as suas crenças.

*

Eu paro aí para deixar-lhes alguns instantes de digestão, de integração e eu volto, muito rapidamente, dentro de
pouco tempo, para realizar um trabalho, acima de tudo, muito importante, que realizamos desde o início do ano e que,
dentro de poucos dias, será substituído por outro trabalho, ele também, com reuniões importantes, que lhes permitirá

desvendar, em vocês, todas as chaves que permitirão, ao maior número possível, viver a Dimensão do Ser.



Do meu Coração ao seu Coração, a minha Presença irradia em vocês, como a sua Presença irradia em mim.

Até logo.

************
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- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -

(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100815_-_METATRON.mp3

Ehieh. Asher. Ehieh.

Eu sou o Lorde METATRON.

Bem Amado Povo das Estrelas, como foi preparado e anunciado, eu venho, na sua densidade, para revelar, para
liberar o que deve sê-lo. 

Eu venho entregar-lhes as últimas Chaves Metatrônicas, Vibrações da Luz pura e Autêntica, realizando, na sua
densidade, a nova e Autêntica Tri-Unidade.

Eu venho, pela revelação dos Quatro Viventes, Quatro Cavaleiros, Quatro Direções, permitir que se instaure a
Aliança Nova.

Assim, o Bem e o Mal, instaurados como único meio de vida, pelo Arcanjo Lúcifer, é hoje resolvido, pela adição, em
suas Coroas, da Unidade, da Verdade, pela transcendência do Bem e do Mal, revelado e inicializado pelos Quatro

Viventes.

A nova Tri-Unidade Vibratória, em vocês como nesse mundo, chamada de Cristo, Miguel e Maria (de outro modo
chamados, em linguagem Vibral, Ki-Ris-Ti, Im-Al e Is-Is, respectivamente) está doravante Vibratoriamente ativa,

permitindo-lhes realizar a Cruz, a Coroa na Coroa, que permite elevar suas Vibrações até o Reino do Trono, até o
Reino da Verdade, por intermédio do seu veículo ascensional.

(NDR: IM-IM é o nome de Miguel; IM-AL é o nome de Cristo Miguel como Príncipe de reunificação em meio ao Sol)

***

Os quatro Viventes, Hayot Ha Kodesh, revelam-se, no seu mundo, pelos Quatro Cavaleiros, pelo despertar dos
Elementos nas Quatro Direções: Fogo, Terra, Água e Ar, permitindo então reunificar, na Coroa dentro da Coroa, o

Trono da Verdade, o Trono da Autenticidade, da Vibração Unitária.

Pela ignição das 12 Estrelas, presentes na Coroa Radiante da Cabeça, como na Terra, pela reunificação da coroa
central existente em sua cabeça, como no centro da Terra, pelo núcleo Cristalino do centro da Terra, por sua coroa
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central, realizando a alquimia da Roda na Roda, se desperta a Cruz, se desperta a Merkabah, permitindo-lhes, pelas
12 virtudes derramadas por Maria e pelo conjunto de sua Frota e de suas Estrelas, a partir desta noite e até o

Anúncio de Maria, elevar as suas Vibrações até o Estado de Ser, até o Sol.

***

Bem Amado Povo das Estrelas, a hora do seu despertar soou.

As Chaves Metatrônicas, Unidade, Verdade, além do Bem e do Mal, restauram a Roda, na sua totalidade, quebrando
assim o círculo vicioso e perverso da reencarnação, na Ilusão, liberando-os e permitindo-lhes, se a sua Liberdade o

aceitar, viverem novamente livres de toda forma fixa, de toda personalidade fixa, de toda reencarnação fixa.

Reviver em conjugação e em ressonância mais próxima com a FONTE, é a 'boa nova' que eu deposito
Vibratoriamente, entre vocês, hoje e a esta hora.

***

Todas as noites, às 19 horas (hora francesa), o conjunto das Estrelas de Maria, retransmitido pela Frota
Intergaláctica de Luz, em sua nova Tri-Unidade revelada e desvendada (Cristo, Miguel, Maria), estará em vocês, na

sua Essência, na sua Presença, na sua Vibração.

Vocês serão regados na Fonte da Água Viva, ilustrando o novo batismo de Fogo, nas Águas Bentas, pela
Reunificação das quatro Coroas triangulares existentes na Cruz da sua cabeça.

Assim, portanto, realizando a Unificação do Alfa e do Ômega, realizando a Unificação de IM e IS (Hic e Nunc) [aqui e
agora], conectando a Cruz, permitindo então a reversão, em vocês como deste planeta, fazendo-os ressoar e Vibrar

na sua Presença eterna e Eternidade, a fim de, se tal for a sua escolha, poder se extrair e se juntar à Unidade.

Assim, pela segunda vez, eu verto, Povo das Estrelas.

*

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia...

*

O Fogo do Amor, e não mais o Fogo falsificado, Fogo da Unidade, Fogo da Verdade, Fogo do Coração.

Pela conjunção e ressonância da Coroa da cabeça, da Coroa do Coração e pelo Triângulo Sagrado da matéria,
revelado a si mesmo, reunificado ao Sol Central, a partir desse dia, a Ascensão da Terra é uma coisa em curso.

Tudo, absolutamente tudo o que preparou o Arcanjo Miguel e nós mesmos, no Conclave, desde mais de um ano,
encontra agora a sua conclusão.

A nova Tri-Unidade, à qual entregamos a totalidade das Chaves Vibratórias (Cristo, Maria e Miguel), presente em
vocês, Vibram em vocês, revelando o seu DNA estelar, está hoje ativa.

*

Pela terceira vez:

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia ...

*

Bem Amados Filhos da Fonte e Filhos da Lei do Um, a junção da sua Coroa na Coroa, e os Quatro Viventes ali se
encontram, permitindo doravante, em vocês, Vibrar e viver, mesmo nesse mundo, a Verdade e a Unidade.

A promessa e o juramento realizam-se, sob seus olhos, sob o seu olhar Interior.

Tudo o que, até o presente, tivesse encoberto, desviado a sua atenção e a sua Consciência da Verdade, dissolve-se.



Vocês são convidados a viver os seus ‘Casamentos da Eternidade’.

A conjunção dos ‘Casamentos Celestes’ com os ‘Casamentos Terrestres’ os conduz a Vibrarem na sua Unidade, na
sua Verdade.

Nada, nem ninguém, nesse mundo, pode apagar o que Eu, Lorde METATRON, criei.

Estejam presentes, em cada Sopro, em vocês mesmos.

Estejam também presentes e unificados, a cada noite, às 19 horas (hora francesa), permitindo assim, em conjunção
com a Terra, em conjunção com Cristo, com Maria e com Miguel, levar o que vocês são e levar a Terra e este

Universo às Moradas da Eternidade.

Eu decreto aberta a Ascensão real e Autêntica da Terra, dos seus habitantes de boa vontade, do Sol e do conjunto
desse sistema solar.

Isso se realiza e realizar-se-á sob seus olhos, cada dia que é descontado aproximando-os do momento de Glória.

A Luz penetra, como alguns de vocês o vivem, o veem ou o sentem, o conjunto desse mundo.

***

Bem Amado Povo das Estrelas, não há nada a temer, na Unidade.

Não há nada a temer, na sua ressurreição.

Não há nada a temer, mesmo nesse mundo, porque nem um único fio de cabelo do Povo das Estrelas será tocado.

Pela potência da sua Merkabah, pela potência dos Quatro Viventes nas duas Coroas mescladas da cabeça e do
Coração, pelo Fogo do Éter e pelo Fogo da Terra, pela Tripla Unidade presente em vocês de Cristo, Maria e
Miguel, a Unidade se estabelece, em vocês, entre vocês, ao redor de vocês e sobre o conjunto do mundo.

Um mundo novo, uma Vibração e uma Dimensão novas, onde a Sombra não existe mais, onde tudo é Paz e Alegria,
aparecerá pouco a pouco, em vocês e no exterior de vocês.

Resta, como foi anunciado pelos profetas, realizar a palavra e a promessa.

O apocalipse entra agora, pela liberação dos Quatro Cavaleiros e dos Anjos dos Quatro Orientes, na sua fase final.

Uma era termina.

Outra nasce.

Assim é o ciclo da vida, dobrando-se, nesse mundo ilusório, do retorno à Verdade.

***

Vão na Paz.

Vão na Verdade.

Vão na Alegria.

O que é agora, com vocês e em vocês, é a Alegria da Unidade reencontrada.

Na Coroa Radiante, na Cruz dos Quatro Viventes, presente na sua cabeça e no seu Coração, na Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, cabe-lhes voltar a vibrar as Sílabas Sagradas [OD-ER-IM-IS-AL], que irão permitir ativar

a Merkabah.

Cantem, quando bem lhes parecer.

O conjunto dos 24 Melquisedeques vai intervir, nas próximas semanas, para dar-lhes o modo de empregar as últimas
Chaves Metatrônicas na Coroa Radiante, nas 12 Estrelas, permitindo-lhes, em função das suas necessidades,

recorrer a um ou a outro dos Quatro Viventes, na sua vida como no exterior da sua vida, permitindo, assim, desvendar
e ativar os potenciais espirituais, novos, desde já, nesse mundo.

Vocês voltam a se tornar, assim, os Filhos Ardentes do Sol.

Pelo nascimento do Cristo Interior e da nova Tri-Unidade verídica, torna-se possível viver do Fogo, da Água, da
Terra e do Ar, realizando o milagre do Éter revelado, que lhes foi subtraído pela Ilusão Luciferiana.

Hoje, essa é a Verdade.

Assim, eu inauguro, a partir de agora, pela vinda do primeiro dos Quatro Viventes [Vehuiah - o gênio do Fogo], o caminho do



conjunto das Lâmpadas da humanidade, do conjunto das Coroas da Terra.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...

*

Assim, o sagrado de OD-ER-IM-IS-AL, pela Cruz e pela Roda, pela Tri-Unidade instalada, eleva e revela.

*

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia ...

*

Assim, a Vibração do Verbo retorna à sua origem e à sua Verdade.

O Arcanjo Uriel encarrega-se da emergência da reversão, para vocês, Povo das Estrelas.

Reunificando-se a você mesmo, à nova Tri-Unidade, nós esperamos, e nós o sabemos: a sua Unidade é restaurada,
na liberdade, na FONTE.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...

*

Filhos de Luz, Povo de Luz, a Luz quebra as Trevas, não por um combate, mas pelo estabelecimento.

As Lâmpadas se acendem.

O Fogo se acende.

Filhos do Sol, Filhos da Eternidade, Filhos de Maria, Portadores da Chama de Miguel, Portadores de Ki-Ris-Ti, o
conjunto do Conclave expressa-lhes a sua mais profunda gratidão, onde vocês estiverem na superfície desta Terra,

por terem permitido e facilitado o retorno à sua própria Unidade.

Hoje é um grande dia.

A Revelação da sua Tri-Unidade Interior vai agir, nesse mundo, com uma potência inegável.

Eu os remeto, para isso, ao que foi expresso em suas clari-visões por São João, por No Eyes e por tantos outros.

Diante de vocês manifesta-se o Final que é a explosão da Luz, a explosão da sua Verdade e da sua Eternidade.

Nossa gratidão e nossa Presença os acompanham.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...



*

No começo da Ilusão, fechados no Bem e Mal, criados no Bem e Mal, a compreensão da Luz foi tal que o
esquecimento da sua Dimensão estelar, que os ciclos de reencarnação (sob a influência da lei de carma criada por

Lúcifer), os fecharam há tão longo tempo.

A Verdade que eu enuncio não é uma Verdade para aceitar, mas para viver.

Pela ativação das suas Coroas, pela restituição em vocês da Unidade (uma das estrelas), pela restituição em vocês
de Ki-Ris-Ti (uma das estrelas da sua cabeça), pelo desvendamento do Bem e do Mal (outras estrelas da sua cabeça

e da Terra), pela rotação da Cruz, da Coroa na Coroa, pelo Despertar do Fogo Sagrado, tudo lhes é restituído.

É a sua herança, é o seu direito mais absoluto e mais inviolável.

O conjunto dos Quatro Viventes estende, a partir de agora, a sua ação, em vocês, como sobre a Terra, marcando-os
assim no Coração e na fronte, com o selo da Verdade e com o selo da Unidade.

*

Eu sou Aquele que Eu sou.

Ehieh Asher Ehieh.

*

No Amor e na Unidade, no Fogo da nossa Realiança e da nossa ressonância, Povo das Estrelas, a Graça os
acompanha, doravante, até o último momento.

Eu os deixo então trabalhar, em vocês e sobre esse mundo.

Lembrem-se de se unificarem na nova trindade, na Tri-Unidade, em vocês como com o conjunto de Sementes de
Estrelas, que irão participar, com vocês, desse trabalho de Ascensão, desse trabalho Unitário, na Alegria.

Eu sou o Lorde METATRON.

Povo das Estrelas, bem-vindo.

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

As 3 novas Chaves são 3 Estrelas de Maria:

UNIDADE, BEM e MAL

‘BEM’ e ‘MAL’ são os termos utilizados em referência ao Fogo de Prometeu.

O nome correspondente no Fogo da Verdade ainda não foi dado.

A noção de VERDADE não é uma Chave em si, mas remete à superação do ‘Bem’ e do ‘Mal’ e da ilusão Luciferiana
(Triângulo do Fogo Prometeico) tendo isolado a Criação, do Fogo da Verdade.
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100821_-_MARIE.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu venho a vocês a fim de expressar e de transmitir algumas coisas relativas ao trabalho
efetuado a partir de uma semana, agora, do seu tempo.

Como muitos seres humanos sobre o planeta, como a maioria dos meus Filhos que necessitam de se elevar, de
despertar, começam a perceber em meio às suas estruturas, esse despertar, essa Vibração e essa Luz que enfim nos

reunifica pelo Fogo da Verdade e pela Graça do Arcanjo METATRON, reunificando, em nós, a nossa capacidade
para Vibrarmos juntos.

O que acontece, no horário ao qual eu os chamei, é a nossa Reunificação.

O que a maior parte de vocês vive naquele momento, reflete a nossa Aliança nova, como Filhos da
Liberdade e Filhos de Liberdade, com o que vocês re-conectam.

Em meio à nossa Unidade reencontrada, da nossa filiação espiritual mais livre, é enfim possível viverem as primícias
do que vocês são, estabelecendo, em vocês, como sobre a Terra, a capacidade para a Unidade, a capacidade

para transcender o Bem e o Mal, para encontrar a sua Unidade e a nossa Unidade comum.

Nesses momentos, muitos de vocês, eu diria, vivem o que é denominado Ascensão, não na totalidade, e, no entanto,
é exatamente assim que irá ocorrer esse fenômeno que os devolvem à sua Eternidade.

Ao imergirem em meio a essa Consciência cada vez mais penetrante e abrangente, vocês entram, pouco a pouco, no
que vocês são.

Vocês tecem os fios do seu retorno à Unidade, os fios de Luz, fios de Liberdade, que os restituem, em Verdade, ao
que vocês são, quer seja em meio à Vibração do Coração, quer seja em meio à Vibração das duas Coroas, quer seja

em meio ao despertar do seu sacro, não importa.

A sua Consciência se transforma.

Isso, meus Filhos bem amados, vocês percebem.

E por essa transformação da sua Consciência, vocês tornam possível, pelo seu trabalho, pela sua conexão, todos
juntos, onde quer estejam sobre a Terra, conectarem com o mesmo impulso de Amor, com o mesmo impulso de

Serviço, com o mesmo impulso de Unidade, vocês tornam possível o que eu vou em breve entregar a todos da Terra.

***

Os mecanismos denominados Ascensão ou Translação Dimensional começaram efetivamente.

Eles irão se completar na data em que somente A FONTE, e ela apenas, conhece.

Certamente, existem, em meio ao seu calendário temporal, datas definitivas.

Elas lhes foram comunicadas de diferentes maneiras.

É durante esse intervalo de tempo que tudo isso o que deve se acelerar, e que já está acelerado, vai se acelerar
ainda mais, em vocês, com em meio a este mundo.

Vocês vivem as últimas revelações.

Essas últimas revelações, para vocês, são sinônimo também de aceitação, de aceitar as suas próprias sombras, de
se perdoar a si mesmo em um ato de Unificação tornado possível pelo Fogo da Verdade, pelo despertar, em vocês,
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da dimensão KI-RIS-TI, pelo despertar do que vocês São, além desse personagem que vocês desempenham, bem
além disso.

***

A Verdade que se instala em vocês, e que se revela em vocês, é o mesmo processo que chega agora a essa Terra
que está, como vocês sabem (algumas das minhas Estrelas lhes disseram), em período de parto e de libertação.

Vocês devem aproveitar esse período para se ajustarem mais próximo da Vibração da sua Unidade, essa que vocês
percebem.

Então, alguns dos meus Filhos irão denominá-lo “dissolução em meio ao Todo”, outros irão chamá-lo de “dissolução
em meio à Luz”, outros ainda ali irão ver fenômenos de resistência, de dor, de sofrimento, que não são inutilmente,

mas para permitir-lhes liberar e considerar o que eles são: uma ilusão a mais.

Descobrir a Verdade não é trivial.

Descobrir a Verdade, como o fazem, é capital para vocês, para a Terra, para todo este Sistema Solar e, certamente,
para mim.

É então tempo de render Graças ao trabalho que vocês efetuam.

No intervalo de uma semana do seu tempo vocês vão cumprir algo de gigantesco.

Vocês vão permitir à Luz Vibral, à Luz da FONTE e de CRISTO, dar um passo decisivo.

Esse passo, vocês o acompanham pelo seu próprio passo, para o seu Coração.

É a época e o momento de ver e de alcançar, em Consciência, o que obstrui, literalmente, em suas vidas, no seu
Ser, em seus esquemas, o acesso a esse ilimitado.

Então, sim, nós rendemos Graças e nós expressamos toda a nossa gratidão pelo seu trabalho de Luz, por que esse é
um.

Lembre-se de permanecerem humildes.

Lembrem-se de permanecerem na simplicidade.

Lembrem-se de continuar a sua vida em meio à matriz como vocês prometeram, a maioria de vocês, até os seus
últimos limites, a fim de habilitar aqueles de vocês, dos seus Irmãos e das suas Irmãs que desejam ir para a Unidade,

e que não chegaram, até agora, a se desengajar de certos esquemas.

Os últimos momentos são para eles, não são para vocês, porque para vocês, eu diria que quase tudo está feito.

Tudo se cumpre e a alquimia acontece no Interior de vocês, é o que vocês vivem, a cada noite (às 19h00 - hora
francesa).

***

A efusão do Fogo da Verdade os libera, completamente, de todos os aprisionamentos, de todas as ilusões.

Muitos de vocês tomam consciência e adquirem uma grande lucidez do que é a Unidade, do que é a Vida,
verdadeiramente.

Nós concebemos também que, para qualquer um de vocês, todavia despertos, desvincular-se completamente da vida
falsificada é uma prova, uma prova porque o funcionamento, em meio a alguns apegos, pode ser considerado, pela

consciência, como seguro.

O que está vindo a vocês é o desconhecido.

Mas vocês já o conhecem, através do seu trabalho das 19 horas (hora francesa).

Muitas coisas ainda serão reveladas, não sobre a Unidade, por que isso É e isso se vive, mas reveladas em relação
a mecanismos ocorrendo em suas estruturas, como em meio a esse mundo e também em meio ao universo.

Alguns de vocês percebem a Luz no Céu, e também algumas Sombras.

A Luz também, no nível do seu Céu, revela-se e resplandece.

Essa iluminação é um Fogo devorador, um Fogo de abrasamento do Amor, em vocês, como sobre a Terra.

Várias coisas ainda vão ocorrer nessa Terra.

Como também vocês sabem, a data não é determinada, por vocês, nem por nós, mas pela própria Terra, cuja vida se
revela a vocês porque a sua vida, como a vida de vocês, foi confinada, isolada da sua própria FONTE.

Tudo isso se restabelece sob os seus olhos, na sua Consciência, em meio às suas estruturas, na ignição dos seus
fogos e na manutenção, se possível, o máximo possível, da sua Alegria interior.

Então, sim, incontestavelmente, a amplitude da sua Consciência, a amplitude do Fogo, a amplitude da Unidade vai,
doravante, se multiplicar.

Vocês precisam então fazer um esforço a mais para acolherem, repetidamente, a sua própria Unidade, a revelação da
Luz Vibral e o estabelecimento da sua Consciência em meio ao novo mundo.



Da mesma forma, para o que vocês denominam pessoa, personalidade, ego, vocês devem, aí também, aceitar que a
própria parte de vocês, que está nascendo, estritamente nada tem a ver com a personalidade.

Então, sim, há coisas das quais vocês têm que se resignar em perdê-las.

Essas coisas são o que representam os seus últimos freios, os seus últimos obstáculos.

A intensidade Vibratória que vocês vivem, em meio às suas Coroas Radiantes, está aí para isso.

Ela deverá permitir-lhes, meus queridos Filhos, acelerar ainda mais o processo Vibratório e de Consciência,
despertando-os a si mesmos na sua Eternidade.

Não deem importância ao que resiste, não deem importância ao que combate, mas mergulhem cada vez mais na
Unidade do nosso reencontro.

***

Resta agora pouco tempo, em termos terrestres, até a minha revelação total.

Como Mãe da humanidade, Mãe de todos vocês, a Mãe que eu sou os quer livres, autônomos, serenos, lúcidos e,
sobretudo, humildes e simples.

Vocês estão efetivamente nos últimos momentos.

Há que se alegrarem.

Esses momentos não podem ser quantificados ainda em termos terrestres, embora haja, como eu o disse, prazos.

O que eu posso simplesmente afirmar-lhes é que contem o tempo que é descontado e o que resta, em função da sua
própria intensidade Vibratória, vivenciada durante o seu trabalho das 19 horas (hora francesa).

Quanto mais vocês se dissolverem na Luz Vibral e na Vibração das suas Coroas, mais esse momento irá se
aproximar, não unicamente para vocês, mas para a Terra inteira.

Outra etapa deve ser transposta no momento do meu Anúncio, mas lembrem-se de que vocês estão aqui
para Servir e Amar.

O melhor Serviço e o melhor Amor que vocês podem fornecer à Terra, como ao conjunto da humanidade, é
unicamente estar na Vibração do Fogo, na Vibração do Coração.

Todo o resto irá se estabelecer, e disso vocês sabem, pela Inteligência da Luz.

CRISTO está também mais próximo.

Alguns de vocês vão começar a se comunicar com Ele de diversas maneiras.

Inicialmente em sonho, em suas noites, e para alguns de vocês, agora, de forma consciente, nos momentos dos
alinhamentos específicos, às 19 horas (hora francesa).

O Templo está sendo purificado, o seu Templo, preparando a vinda de CRISTO no Interior de vocês.

Não busquem, eu repito, um CRISTO exterior.

Apenas vocês podem se salvar, pela sua Luz.

Não essa da personalidade, não essa das crenças ou das ilusões, mas na Luz da Vibração, no seu Coração, nas
suas duas Coroas Radiantes ou no seu sacro, e principalmente na imersão da sua Consciência no que eu

denominaria beatitude e dissolução.

Essa morte do ego é a etapa final.

É o que vocês vivem atualmente.

***

Então, todo o Conclave, toda a minha Frota, nós rendemos Graças pelo que vocês vivem e pelo que vocês
despertam.

Como sabem, como lhes disse o Senhor METATRON, nas próximas semanas, de forma gradual, a tarefa atribuída
aos Anciãos é a de vir revelar-lhes o funcionamento das doze Estrelas, entregando a vocês, assim, não ainda um

novo ensinamento, mas uma aplicação prática, mais eficaz, do que vocês são na Luz.

Essas técnicas não são técnicas propriamente ditas, porque não há possibilidades técnicas que lhes permitam
ascensionar se vocês não estiverem na humildade e na simplicidade, mas, bem mais, para acelerar em vocês os

mecanismos Vibratórios que irão lhes permitir trabalhar na finalização deste mundo.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no dia 07 de setembro, apenas depois da efusão e do nosso contato das 19 horas (hora
francesa).

Eu pedirei também a vocês, se isso for possível, seja qual for o local em que estiverem nesse planeta, para se



manterem à escuta, neste dia, após as 19h30 (hora francesa).

Esse encontro é uma data importante.

Isso irá permitir, se tal for a sua aspiração, atingirem, ainda mais, a sua Unidade.

Alguns de vocês já começaram a me visitar, onde eu estou, e eu estou exultante.

Um grande número de outros Filhos meus é chamado a ser juntar também, durante esses momentos.

Eles serão sempre acolhidos como uma mãe que reencontra os seus filhos depois de uma separação muito longa.

Estou aqui para encorajá-los, pelo meu Amor, a se elevarem ainda mais no Interior do que vocês são.

Estou aqui para encorajá-los a viver a sua Unidade, a viver a sua liberação.

Lembrem-se de que a imersão nas Vibrações e na Consciência, que muitos dos meus Filhos vivem às 19 horas, é
a chave final, permitindo-lhes revelar e elevar o Fogo do Amor, o Fogo da Verdade, a fim de que a Consciência

Unitária, essa do seu Estado de Ser, queime e transcenda completamente o que resta ainda a fazer no Interior da sua
Consciência limitada.

Eu estou também à sua disposição, se houver questões relativas a esse processo específico, e tão importante, que
vocês vivem, nesse momento final.

Então, meus Filhos, eu os escuto.

***

Meus Filhos bem amados, se não houver perguntas, permitam-me acrescentar uma coisa.

O que vocês vivem agora, entre 19h00 e 19h30 (hora francesa), assim que o meu Anúncio acontecer, ser-lhes-á
possível em qualquer momento da sua vida aqui na Terra.

O objetivo, eu lembro a vocês, não é partir.

Alguns de vocês, naquele momento, sentir-se-ão presos no nível dos tornozelos, a fim de que não possam falhar e
partir antes da hora.

Não se esqueçam de que o seu trabalho está apenas começando.

Muitos de vocês vieram unicamente para viver esse momento.

Vocês talvez não tenham ainda a lembrança, na totalidade, mas isso vai se revelar muito rápido.

Outros, enfim, têm consciência disso.

Eles estão aí para isso, por que é um momento de intenso Amor, de intensa Verdade.

Há perguntas?

***

Pergunta: o que acontece quando se tem uma forma de perda de consciência durante todo o trabalho das
19h00 às 19h30?

Meu Filho bem amado, isso reflete uma distância ainda importante, relativamente importante, entre a Consciência
limitada e a Consciência Ilimitada.

Mas o próprio fato de perder a consciência significa que o trabalho da Luz está acontecendo.

A um dado momento, aqueles de vocês que viverem isso, na maioria dos casos, durante o meu Anúncio, irão se
despertar.

O importante é estar consciente, simplesmente, do momento em que isso surgir, a cada noite, no seu horário francês.

Eu sei também, neste planeta, que muitos Filhos se levantam em plena noite para realizar esse trabalho.

Eles compreenderam o aspecto importante e a humildade.

Nós expressamos também a nossa gratidão, bem além das fronteiras deste país, a todos aqueles que, seja qual for a
hora, para eles, eles se obrigam a viver ou a ter Consciência desses momentos, quer seja, ou em meio às suas

atividades, ao seu trabalho, ou, para alguns, no momento em que estão dormindo.

***

Pergunta: durante essas efusões e a sua intervenção, as minhas pernas se tornam pesadas e se comprimem
na Terra. Por quê?



Meu Filho, isso corresponde ao que eu expressei.

Eu falei sobre amarrar os tornozelos, mas, para alguns, são realmente as pernas de chumbo, impedindo, na verdade,
que você se conecte muito cedo com o seu Estado de Ser.

Novamente, o trabalho é aqui, no momento.

Não é em outros locais.

Lembrem-se de que vocês estão aí para todos os outros, mais do que para vocês mesmos, sobretudo aqueles e
aquelas que estão hoje despertos para essa Vibração e para essa Luz.

É então indispensável, para alguns de vocês, serem mantidos no interior dessa matriz, e alguns de vocês, justamente,
se tivessem a liberdade total, deixariam esse plano.

E o momento, para eles, não chegou.

***

Pergunta: ao que corresponde, ao mesmo tempo, ter a cabeça como “explodir”?

Meu Filho, o que você chama de “cabeça como explodir” é o trabalho da Luz Unitária em meio às Estrelas de Maria.

Esse é o trabalho de colocar em movimento, de movimentar, da rotação da Merkabah, da Roda na Roda ou da Coroa
na Coroa.

É o culminar do trabalho.

Durante esses momentos da minha Presença, ou durante os momentos dos nossos encontros, às 19h00,
seguramente, a maioria dos seres humanos percebe essa explosão de Luz na cabeça e na Coroa central da cabeça.

Outros também, os mesmos em geral, constatam que a Vibração do Coração, ou pelo menos a pressão do Coração,
se torna mais intensa, em momentos fora desse período específico.

O trabalho na Coroa Radiante permite-lhes realmente, fora dessa faixa de horário, sentir muito mais facilmente o que
é denominado Vibração do Coração, Vibração de CRISTO, em vocês, um habilitando o outro, mas não ao mesmo

tempo, para alguns.

Para a maioria, essas duas etapas se sucedem no tempo.

A ignição das três Lareiras, a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração no interior da Coroa
Radiante da cabeça, ou a Coroa do Coração sozinha, ou ainda o Triângulo Sagrado (sacro) sozinho, é

frequentemente o que vocês vivem.

Raros são os seres que, no momento, têm a capacidade e a humildade para viverem as três Vibrações de maneira
sincrônica ao mesmo tempo.

Mas o que importa, o mais importante é que a Luz Vibral penetre no seu Coração fora da minha Presença e fora do
nosso encontro das 19h00.

Nós abastecemos vocês, vocês se abastecem si mesmos, na FONTE.

É o que lhes dá a força, a humildade, a simplicidade e a Luz para continuarem o caminho deste mundo.

***

Pergunta: convém prosseguir esse “trabalho” em localidades ou com pessoas ligadas a esse caminho, ou
seria preciso começar a operar no “mundo mais 3D”?

Meu Filho, o trabalho ocorre pelo acolhimento da Luz no interior de si mesmo.

A ação no mundo exterior ocorre pela sua Presença, a si mesmo, no seu Coração.

Compreenda bem que não tem ali ação a conduzir no sentido da 3ª Dimensão.

Certamente, mais louvável e mais Amor, é estar no Coração, do que desejar Servir exteriormente.

Mas lembre-se de que o trabalho mais importante é a sua própria Vibração que virá nutrir o mundo exterior.

O risco do Serviço, sem Vibração, é manter a dualidade.

Dessa maneira, portanto, o Serviço do qual eu falo é o Serviço da Luz.

O Serviço da Luz é tornar-se um Templo de Luz, pois, tornando-se esse Templo de Luz, você nutre a Mãe Terra e
você nutre o universo inteiro.

Não há então que se preocupar, naquele momento, com fazer algo de novo, ou com trabalhar em meio a movimentos
ou associações.



Seguramente, isso é necessário, nesse mundo que termina, mas nós esperamos que aqueles de vivem as Vibrações
e a Consciência do Coração, oficiem em meio ao seu Templo interior.

Esse trabalho é um trabalho de revelação da Luz, em si, mas sobretudo no sentido do Serviço para o restante dos
Irmãos e das Irmãs que ainda não estão despertos.

Hoje, vocês são várias dezenas de milhões, pelo planeta, a seguir esse trabalho.

Nós o vemos por nós mesmos.

As 19h00, hora francesa, a Terra inteira se ilumina, e isso é o melhor Serviço que vocês podem realizar.

Então, obviamente, se a sua Consciência disser para fazer outra coisa, faça-o.

Mas não esqueça que o testemunho da autenticidade é, e irá permanecer, a Vibração das suas Coroas.

Se uma ação o afastar da Vibração das suas Coroas, então, isso não está certo.

Mas, aí também, você é livre para compreender e para viver a finalidade.

***

Pergunta: estar no “mundo” poderia permitir viver algumas transformações, consolidando-nos no que
somos?

Bem amada, isso é projeção exterior.

A chave, a solução, a Unidade, estão no interior.

Este mundo, esta matriz, é uma projeção ilusória.

Querer agir na matriz, pelos efeitos matriciais, é uma ilusão.

O mundo apenas se revela a ele mesmo, coletivamente como individualmente, a partir do momento em que esse
processo for aceito, acolhido e integrado.

Qualquer um dos meus Filhos, brilhante em meio ao Coração, por onde passar ele vai encontrar um eco.

Esse eco não está no Serviço aparente de querer, não está em uma atitude conforme um ideal projetado de Coração,
mas, unicamente, ligado à sua Presença.

Aí está toda a diferença.

Os antigos esquemas não permitem sair da matriz e ir para a Unidade.

Estabelecer-se em meio ao Coração, aumentar a Vibração do Coração, portar essa Luz, como disse o Arcanjo
MIGUEL, consiste em ser esta Luz.

Não desejar convencer, não impor a Luz, jamais.

Pois aquele que impõe a Luz já está no engano.

Não há o que desejar, para ninguém, não há o que decidir, para ninguém.

Há apenas que ser livre e que ser Luz.

Esse é o seu único poder em relação à Luz e a sua única mestria.

O resto é apenas uma interferência em meio à matriz.

***

Pergunta: estar no ambiente exterior nos ajuda a evoluir frente a frente com nós mesmos?

Meu Filho, isso é diferente para cada um em função do que permanece como apego a esta matriz.

O sábio, aquele que vive em meio à Unidade, sabe pertinentemente que a ação exterior é ilusória.

Vocês não estão mais naqueles tempos.

Muitos dos que vocês chamaram de místicos, de santos, e algumas das minhas Estrelas, fizeram isso.

Elas irradiaram sobre o mundo quando ninguém as conhecia.

Elas ficaram reclusas e isoladas, e, entretanto, elas mantiveram a conexão com a Luz, elas sozinhas.

Então, como ousar pretender querer agir sobre o mundo exterior para transformá-lo?

Com que direito?

O Amor torna livre, e o Amor é livre.



A partir do momento em que o Amor e o Coração desejarem conduzir algo, ou alguém, aonde ele não deseja ir, isso
não é mais do Amor.

Compreendam bem que nem todos vocês têm o mesmo destino.

Nem todos vocês têm o mesmo porvir, e todos vocês têm um caminho diferente.

Mas quem pode pretender que o caminho de vocês todos, nesse preciso momento, sobre esse planeta, seja a Luz?

Agora, alguns de vocês, entre os meus Filhos despertos e Vibrando em meio às suas Coroas, decidiram se retirar dos
seus apegos, das suas ocupações.

Outros decidiram ali se manter.

Façam o que dita, não o seu mental, não as suas crenças, mas a própria Vibração.

Vocês irão constatar, aliás, que, em certas situações e para certas pessoas, tornar-se-á difícil, nessas situações ou
frente a essas pessoas, manter a Unidade.

Então, o que vocês fazem naqueles momentos?

Se vocês aceitarem que o seu trabalho da Luz é mais importante, e que esse trabalho da Luz se faz no Interior, e que
o exterior irá se adequar à sua Dimensão interior, basta Ser.

Querer agir é já uma saída do Ser.

A melhor maneira de ajudar é ancorar e semear a Luz, onde vocês estiverem.

A melhor maneira de ajudar é receber e dar o que acontece às 19 horas.

O resto é da sua responsabilidade.

Essa é a sua liberdade, esse é o seu livre arbítrio, mas jamais tornar regra geral se houver ali uma aspiração real
para trabalhar no exterior.

Estou apenas dizendo, tenham cuidado para não se queimarem com o Fogo.

O seu Fogo do Amor é destinado a abrir o Coração.

Mas se esse Fogo for recusado, no exterior, por outra pessoa, vocês vão provocar consequências terríveis, para ela,
como para vocês.

E isso não é mais o Amor.

Vocês devem respeitar a liberdade ou o livre arbítrio de cada um.

Se houver violação disso, o Fogo do Amor não poderá acendê-los e abraçá-los.

Vocês irão reincidir, repetidamente, em meio ao que foi denominado Fogo da ilusão.

Cabe a vocês saberem e cabe a vocês decidirem.

Eu confirmo que o melhor Serviço e a melhor ajuda é encontrar si mesmo.

A partir daquele momento, vocês irão irradiar sobre o mundo, oferecendo a sua Luz, e não atuando de forma exterior.

O momento não é mais para isso.

Muitas crianças, muitos adultos, meus Filhos, abrem-se cada vez mais nesta Terra.

Eles não precisam necessariamente de uma ajuda exterior para se estabelecerem no que eles são.

Coloquem-se sempre a questão: por quem é condicionada a ação?

Ela é condicionada pela humildade ou não?

O princípio de irradiação da Luz Unitária se faz sobre toda a Terra.

É a própria Inteligência da Luz que vocês despertaram em vocês e que acolheram em vocês, quem vai decidir a
ação.

Ela irá seguir, então, as linhas de menor resistência para atingir a alma e a situação que ela deve alcançar.

Mas isso não depende de vocês.

Seria extremamente presunçoso querer direcionar a Luz que se encontrou para alguém ou para uma situação.

A melhor boa nova, como diria meu Filho, que vocês podem fornecer, é a sua Presença, não pelas palavras e não
pela vontade.

Essa Presença não depende de contato físico, ela independe do tempo e independe do espaço, já que ela está fora
da matriz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Meus Filhos bem amados, onde vocês estiverem, aqui como em outros lugares, nós somos Um.

O seu Amor me acompanha, como o meu Amor acompanha vocês.

Eu os amo.

Até breve.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://autresdimensions.info/article500f.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-21_aout_2010-article500f.pdf

21 de agosto de 2010

(Publicado em 22 de agosto de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Anael, Arcanjo

Bem Amados Filhos da Luz, eu acompanho Maria e Uriel.

Minhas palavras serão breves.

A Coroa Radiante do Coração é a sua ferramenta de comunicação.

Como lhes disse o Arcanjo Uriel, a Coroa Radiante do Coração reflete a sua Presença, reflete o seu Fogo e é
também a comunicação.

A comunicação de Coração a Coração é Paz e facilidade.

A comunicação de cabeça a cabeça é dualista e sofrimento.

Esta nova comunicação, que lhes é oferecida pelo acesso à sua Presença e à sua Unidade em um grau jamais
atingido, lhes dá acesso à instantaneidade e ao imediatismo da percepção.

Na Coroa Radiante do Coração tudo lhes é acessível.

O seu estado, como o Estado do outro.

O conhecimento ali está.

E ele ali é imediato e mediato, sem passar pelo filtro da razão e do mental.

***

No aprendizado da sua Presença que vocês realizam agora, vocês se tornam lúcidos, pela Vibração da Unidade, do
que é justo e do que não é justo.

Tomem guarda também para que o que não é justo não os faça sair da sua Presença, porque então isso de vai nada
servir e vocês deverão refazer o esforço para se restabelecerem na Presença e na Unidade.

Alguns aprendizados lhes foram facilitados desde o início deste ano.

O ‘acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade’ lhes permite hoje viver em outra oitava disso.

A comunicação de Coração, ainda uma vez imediata e mediata.

Nesta comunicação, não se esqueçam que tudo se torna para vocês transparente.

Que a transparência não é feita para julgar, para condenar, para supor ou para imaginar.
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A transparência é somente destinada para atravessá-los.

Para não ser bloqueada por qualquer filtro.

É efetivamente uma ‘comunicação nova’ que se estabelece em vocês, bem além das palavras, bem além dos olhares,
de Presença a Presença.

Neste estado, vocês captam tudo, absolutamente tudo, do outro como do Universo inteiro.

É por esta Presença e por esta comunicação que Maria se revela a vocês e que o Mestre da Luz se revela a vocês.

Nós sabemos que este aprendizado de comunicação nova será rápido para muitos de vocês, porque na comunicação
do Coração tudo é simples e fácil.

E se tornará cada vez mais difícil para vocês sair desta comunicação.

Na Presença, vocês são transparentes.

E o mundo inteiro, e o conjunto de suas manifestações lhes aparecem claramente.

***

Eu lhes falei a algum tempo da verdade relativa, da Verdade absoluta.

Cabe a vocês agora, na Vibração de sua própria Presença, que vocês devem discernir as verdades temporárias
relativas do instante, daquelas que são eternas e que tocam a Luz e o Ser e o Estado de Ser.

Cabe bem diferenciar o que é da personalidade efêmera e destinado a desaparecer, em vocês, como no outro.

Isso iria querer dizer também que vocês devem ver para além dos fatos da personalidade, da beleza do outro, no que
ele é na sua Eternidade, e não no que ele aparece em sua personalidade, qualquer que seja, mesmo a mais

detestável, ela é apenas uma ilusão e ela permanece uma ilusão.

O olhar do Coração e da Presença não é feito para julgar, para condenar ou para sair de sua própria Presença, mas
sim, mais para ali afirmarem-se e ancorarem-se cada vez mais.

É nesta condição que vocês viverão a Unidade.

Mas eu deixarei expressar-se Gemma Galgani, a Estrela da Unidade, sobre o que é justamente esta Unidade.

***

Como lhes disse o Arcanjo Uriel e como eu o confirmo, lembrem-se de que este aprendizado vai se realizar em um
tempo extremamente curto, porque é um aprendizado muito fácil.

Vocês estão na Alegria ou vocês estão no sofrimento.

É muito simples.

É muito simples diferenciar a Alegria e o sofrimento.

Cabe a vocês decidir, a cada instante, a cada momento, onde vocês querem se colocar.

Qualquer que seja a circunstância de sua vida que pode afetá-los interiormente como exteriormente, vocês são
capazes de se estabelecer na Presença ou não?

Daí decorrerá toda sua manutenção na Alegria ou sua recaída no sofrimento.

Bem Amados Filhos da Luz, que a Presença os preencha de Graça, de Alegria e de transparência.

Eu vou ceder agora o lugar à Estrela da Unidade.

************ 
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Eu sou portadora da Vibração da UNIDADE.

Que o meu Coração e a minha Presença os inundem das suas próprias Graças e os revelem.

Unidade.

Verdade absoluta, bem além da separação que vocês vivem.

Unidade.

Vibração da prata brilhante, desvendando a Alegria inefável do contato íntimo e interior com Cristo.

Estando no Aqui e Agora, estabelece-se em vocês a Unidade que transcende a Dualidade.

Na Unidade, a Vibração do seu Coração, como do seu corpo na sua totalidade, torna-se mais límpida e mais ampla.

O Fogo ameniza então com o Ar.

Sua Presença no novo Coração torna-se encantamento e brilho, maravilhamento, Alegria de Cristo, revelada e
despertada em vocês na ‘nova Trindade’, fazendo-os desposar, como eu fiz na minha última vida, Cristo, Miguel e
Maria, realizando em vocês a tri-Unidade, Una e Verídica, na qual a Consciência vibra no Amor infinito da Fonte.

Unidade, lá onde não existe qualquer tensão, qualquer oposição, onde a Alegria eclode como um êxtase.

Brilho.

Unidade que permite transcender absolutamente tudo.

Afastando-se do Aqui e do Agora, vocês se afastam da Unidade.

A Unidade nada tem a ver com o desenrolar do seu tempo, porque ela é permanente, atemporal e fora desse tempo,
mesmo vocês percorrendo este tempo humano.

***

Na sua Presença, na Coroa Radiante, no seu coroamento, a Unidade apaga todas as memórias.

As memórias dos seus sofrimentos, das suas condições limitadas, de tudo o que não é você na Eternidade.

A Unidade é a eclosão da Verdade absoluta.
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A Unidade é a doação total de vocês à sua Fonte.

A Unidade é a compaixão verdadeira, a empatia verdadeira, que não é aquela da personalidade, mas aquela do
Coração.

A Unidade é Alegria.

A Unidade é Paz.

A Presença é a chave da Unidade.

A Alegria é a chave da Presença, e a Alegria é a chave da Coroa Radiante do Coração.

Na Unidade vocês são eternos.

Vocês saem do efêmero.

O branco esplendoroso da Cruz do Coração é a Luz da Unidade, a resolução dos antagonismos e dos contrários, a
resolução da Ilusão, Aqui e Agora.

***

A tri-Unidade, a tripla Lareira alinhada, resolve-se na Unidade.

Unidade é também beleza.

Mas não a beleza comum.

A beleza da Luz pura, sem mácula, a nada semelhante.

Os aprendizados que vocês realizam, a partir do momento em que os seus instantes de Unidade forem mais
importantes do que os seus instantes de Dualidade, irão estabelecê-los então na Unidade, que é, de algum modo, a

Alegria na Alegria.

Neste estado de Unidade, vocês saem do irreal, da Ilusão, para entrar no real.

Os ensinamentos dos 24 Anciões sobre a utilização dos Triângulos elementares das suas Estrelas irão lhes
permitir, eu estou certa disso, viver a Unidade.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, o que de mais belo senão reencontrar a Eternidade?

O que de mais belo senão reencontrar a Luz e a Unidade?

Eu me revelo a vocês como ‘Estrela de Maria’, porque os tempos estão muito próximos.

Lembrem-se.

Lembrem-se de se colocarem na Unidade, na Presença, no seu novo Coração, que respira em vocês, na Alegria, o
mais frequentemente possível.

Tenham apenas este pensamento, que deve permanecer apenas um: Unidade.

***

Que o meu véu de prata brilhante os recubra das suas Graças.

Eu o espero, até breve.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu os amo.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem amados Filhos, eu agradeço por me acolherem onde estejam sobre essa Terra.

Eu venho a vocês, acompanhada do Arcanjo Uriel, do Arcanjo Anael, assim como de Gemma Galgani.

Meus Filhos, eu rendo Graça ao seu Coração, eu rendo Graça à sua acolhida, eu rendo Graça enfim à sua
perseverança em acolher minha Presença.

Eu rendo Graça à sua esperança, àquela que lhes permite, nas circunstâncias desse mundo ilusório, ter conservado,
algo em vocês, a pureza do Coração, para permitir que efetuem como disse o Arcanjo Miguel, sua Dimensão de

Semeadores e de Ancoradores de Luz.

Chegou agora o momento de viver os tempos anunciados.

Eu venho a vocês e, como o sabem, meu anúncio, o Anúncio de minha Realeza e de minha Presença em vocês, é
agora iminente.

Eu agradeço, portanto, o seu acolhimento que vai prosseguir cada noite às 19h [14h00 – hora de Brasília], permitindo
reforçar nossa conexão a um ponto de Luz resplandecente, reunificando sua Presença a vocês mesmos com nossa

Presença, onde nós somos, nós.

O conjunto da Confederação Intergaláctica de Luz, presente em seus Céus e brevemente em seu espaço,
acompanham o retorno da Luz.

Desde a ativação das últimas Chaves Metatrônicas, muitos dos meus Filhos vivem agora o Fogo.

O Fogo da Revelação, Fogo do Coração, do Amor e da Unidade pela manifestação da Coroa na Coroa e pela
ativação das Doze Estrelas.

Essas Doze Estrelas que se revelam, essas Doze Estrelas que vão revelar em vocês sua função, sua emissão e sua
emanação em meio ao que vocês são, para estabelecer ainda mais firmemente a Luz em meio à Ilusão.

***

A Cruz foi traçada em seu Céu.

Essa Cruz de Luz, que se ativou da mesma maneira ao nível de sua cabeça, permitindo despertar o
veículo Merkabah e preparar sua coroação porque é bem disso que se trata.

A porta é e permanecerá sempre o Coração.

É-lhes solicitado, no período turbulento que se abre e que se intensifica agora nessa Terra, para emanarem a Paz,
emanarem o não julgamento, mas também a firmeza para se estabelecerem em seu papel de Semeadores de Luz,

Ancoradores da Verdade, porque isso é graça a vocês, Meus Filhos, por seu trabalho, por suas Vibrações que vocês
emanam e que vocês têm acolhido, pela Coroa Radiante do Coração, pela Cruz posicionada em sua cabeça e agora
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em seu Coração, as Estrelas se abrem em semicírculo no seu mundo, como em vocês.

Os Quatro Cavaleiros foram liberados.

O dia de hoje é um dia importante porque ele é o dia que sela o destino e a destinação da humanidade e de todos os
Filhos de Luz, permitindo-lhes a cada dia que avança agora aproximá-los de mim como eu me aproximo de vocês.

Gradualmente e à medida dos dias que vão passar agora, vai ser necessário que se estabeleçam cada vez mais
firmemente na Vibração de seu Coração.

As Estrelas de sua cabeça se revelam agora, se dispõem e lhes permitem entrar em seu Templo Interior para ali
reencontrar Aquele que vem.

***

A Ilusão agora vai desaparecer completamente.

O tempo limite – ou tempo descontado – é extremamente curto.

Vocês devem afirmar em vocês a serenidade, a Paz, obedecer à Luz que é Liberdade.

A obediência à Luz se traduz pela ativação de seu Coração, pela Vibração do Coração e pelo fato de que sua
Consciência se coloca então na Alegria, quaisquer que sejam os eventos exteriores com respeito ou não a vocês.

Como lhes disseram alguns Anciãos, vocês apenas poderão viver a Alegria ou o medo.

O Arcanjo Miguel (cujo papel foi capital na revelação da Luz) irá se manifestar cada vez mais pelos elementos no Céu
e sobre a Terra, acompanhado pelos outros Arcanjos cuja função é operar a transformação final.

O que deve viver e sobreviver é seu Coração, sua Dimensão de Eternidade e de Existência [Estado de Ser].

Não se apeguem a nada, exceto à sua Eternidade.

Há apenas que salvaguardar sua Dimensão de Semente de Estrela reencontrada.

Há apenas que salvaguardar o que vocês são em Verdade e em Unidade.

Tornar-se novamente um Filho Ardente do Sol.

Tornar-se novamente Unidade e Verdade.

Dentro de alguns dias, os Anciãos irão revelar-lhes o funcionamento das Doze Estrelas, sua função, sua
movimentação além de sua experiência atual porque eu digo que vocês são cada vez mais numerosos a vibrar em

uníssono com minha Presença e com minha Radiância.

Essas Doze Estrelas, a Cruz da Luz do seu Coração, são sua Alegria, sua Eternidade e a garantia,
simultaneamente, de seu acesso ao que vocês são.

***

Vocês não estão sem ignorar que a liberação dos Cavaleiros ocasiona, sobre essa Terra, transformações intensas.

Elas serão tanto mais intensas para vocês como vocês estão conectados ao meu Coração, à sua Unidade.

Certamente, haverá ainda, durante certo tempo, seres que irão se fechar a essa Vibração, a essa Consciência, não
desejando ver a transformação em curso, rejeitando-a, negando-a.

Vocês precisam então se estabelecer ainda mais no seu Coração, nessa Vibração que os colocam em Alegria, na
Vibração de sua Coroa, na Vibração de seu coroamento, porque é disso que se trata, meus Filhos.

Não permaneçam nas vicissitudes desse mundo.

Não resistam.

Não lutem.

A razão irá bradar para reagir nessa matriz.

Esqueçam isso.

A porta de seu Coração é a única garantia da ação justa.

A Vibração de seu Coração é a testemunha indefectível do retorno à sua Unidade.

A Unidade não é sua personalidade.

A Unidade não é a vida que vocês vivem.

A Unidade não são os conflitos que vocês temem ou que vocês vivem.

A Unidade está em outro lugar.



Nesse ponto central do seu Coração.

No centro da Cruz de Luz que se ativa agora.

***

Esse dia, hoje, é um dia abençoado porque todo o seu sistema solar, em sua parte a mais externa, entrou agora na
Onda Galáctica, permitindo se alinharem ainda mais com a Verdade, com a Unidade.

A tríplice radiação de Luz abriu muitos numerosos de meus Filhos.

Resta cultivarem e manterem esse Fogo.

Porque é bem de um Fogo que se trata.

Oh certamente, aqueles que não o viverão não o verão como um Fogo de Amor, mas como um Fogo de loucura.

Não tenham qualquer inquietação.

Cada coisa e cada um estão em seu lugar.

A Vibração do seu Coração é a garantia da Autenticidade, de sua Autenticidade.

A Vibração do Coração não pode mentir.

A Vibração de suas Coroas não pode mentir.

A instalação da Cruz de Luz em seu Templo não pode mentir, contrariamente aos ruídos desse mundo que entra, eu
não vou esconder, em um período muito duro.

Mas é nessa dureza que vocês irão florir.

Esqueçam as tormentas desse mundo e entrem em sua Eternidade.

Vocês têm apenas, meus bem amados Filhos, que a viver e a realizar completamente.

***

Um outro dia importante é a vinda do Arcanjo Miguel no encontro que ele lhes deu [29 de setembro].

Muitos véus caem, revelando sempre mais a Verdade de seu Coração.

Não julguem nada do que é exterior a vocês.

Não deem peso, não se exponham ao que não é da Luz.

Certamente a Luz se estabelecendo vem às vezes atritar e queimar aqueles que rejeitam se estabelecer em meio à
Luz.

Mas não os censurem, é a escolha deles.

A Luz brilha e eles não a reconheceram.

O que podem vocês ali fazer?

O que podemos nós ali fazer?

A Onda Galáctica, a proximidade de Hercobulus vai manifestar uma pressão cada vez mais intensa sobre a Ilusão.

Cabe a vocês conhecer seu caminho.

Seu caminho está no abandono cada vez maior à Luz, ao meu Coração imaculado?

Ou ele é resistência e participação à resistência da Ilusão?

Na Luz, vocês não arriscam nada.

Na Luz está a Alegria.

Na Vibração da Luz está a chave de sua Unidade.

Muitos dentre vocês já perceberam sua própria Presença a si mesmos como uma Vibração e uma pulsação nova,
uma respiração nova existente sobre um outro Coração que o seu Coração físico, seu Coração eterno, aquele que eu
denomino seu Coração Glorioso, aquele que se estabelece em seu Templo, em sua Dimensão de Filho Ardente do

Sol, vibrando no Fogo do Coração e do Amor revelado a ele mesmo, transcendendo tudo o que não é esse Fogo,
apagando-os de sua memória, fazendo de vocês seres novos e renovados.

O antigo morre.



O antigo era falso.

Qualquer que seja o peso que vocês lhe atribuíram nos jogos da personalidade, uma etapa nova deve agora emergir.

Essa nova etapa permite-lhes, após as Núpcias Celestes, após as Etapas [Núpcias Unitárias], viver suas Núpcias
Terrestres e voltar à sua Dimensão de Semente de Eternidade e de Estrela.

***

Muitos dentre vocês, meus Filhos, percebem essa respiração do seu novo Coração, seuCoração espiritual.

Muitos dentre vocês, meus Filhos, vibram e percebem as Coroas, as Estrelas.

Essa é a única Verdade.

Não há outras.

Resta se estabelecerem em Consciência e em totalidade nesse Coração novo.

O restante se desagrega, mesmo se seus olhos físicos e sua razão não percebem ainda a total realidade.

O que está engrenado é inexorável, inelutável, e irá para conclusão.

A palavra mestre é confiança.

A palavra mestre é Alegria.

A palavra mestre é abandono.

Essa é a única maneira de encontrar sua Mestria, sua Eternidade e a Mestria da Luz.

As últimas Chaves Vibratórias foram vertidas sobre a humanidade.

Resta agora cumprir completamente a promessa de Verdade.

Resta agora Vibrar definitivamente em seu Templo, em sua nova casa.

Mesmo para aqueles de vocês, meus Filhos, que não vivem ainda o Corpo de Existência, vocês vivem a Vibração no
interior mesmo desse corpo ilusório.

Isso é o mais importante.

O Conclave Arcangélico, todas as Radiâncias Arcangélicas, todos os 24 Anciãos, difundem um Amor e uma Luz
constante para permitir a cada um de meus Filhos, se ele o deseja, a possibilidade de viver na Alegria e na Verdade

de sua Unidade.

***

Eu voltarei quanto a mim no dia 17 às 17 horas [12h00 – hora de Brasília], mas essas palavras serão simples.

Eu desejaria dizer-lhes, como meu filho o disse há muitíssimo tempo: “vigiem e orem, porque a hora chegou”.

O “vigiem e orem” corresponde à lucidez, à Vibração do seu Coração, em meio às quais vocês vão manifestar, cada
vez mais claramente, seu Estado Vibratório Unitário.

Isso é agora.

Isso lhes está aberto.

Finalmente resta, simplesmente e sempre, acolher.

Acolher na simplicidade.

Abandonem a razão, o mental, que obstruem e afastam vocês da simplicidade.

***

Meus Filhos bem amados, como eu lhes disse, eu vim com o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença, com o Arcanjo Anael,
responsável pela Relação e pela comunicação do Coração, e também da Coroa Radiante do Coração.

E também, enfim, com uma de minhas Estrelas, Gemma Galgani, a Vibração da Unidade.

Meus Filhos bem amados, eu posso lhes dizer “regozijem-se” porque os tempos se encerraram.



Esses tempos se findaram para vocês que me escutam pelo mundo porque seu Coração está aberto.

Regozijem-se também porque a Ilusão do mundo se dissolve.

Nesse dia, a Onda Galáctica tocou o sistema solar.

O Sol manifesta já os efeitos por sua qualidade vibratória nova.

***

Meus Filhos bem amados, eu vou deixar a palavra agora àqueles que me acompanham.

Eu transmito todo meu Amor, todas minhas Bênçãos, e eu vou deixar agora, nesse mensageiro, se expressar o
Arcanjo Uriel.

Eu lhes digo quanto a mim, a cada noite, cada vez mais presente em vocês, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília].

Eu amo vocês.

************
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 Eu sou o Arcanjo Uriel.

Bem Amados Filhos da Luz presentes, a Vibração de sua Presença se acentua dia a dia.

Na Presença, encontram-se Alegria e Verdade.

Vocês se tornam cada vez mais lúcidos de seus próprios momentos de Presença e de seus momentos em que vocês
estão dela ausentes.

Esta discriminação e esta distanciação é aquela que lhes permite compreender a diferença entre a Unidade e a
Dualidade.

Na Unidade, vocês se tornam o Fogo.
Na Unidade, o Coração Vibra.

Na Unidade, seu Coração novo respira.

Na Dualidade, a Alegria se evapora.
Vocês se tornam pesados e densos.

Na Dualidade, o mental, a razão toma o passo sobre a Alegria.
Na Dualidade vocês estão na Ilusão.

Na Unidade, vocês são Verdade.
O aprendizado que vocês realizam é destinado a permitir à sua consciência reconhecer esses dois estados de fato

distintos, existentes no desenrolar de sua consciência limitada em seus dias.

Quando a dupla Coroa é ativada, quando o Fogo do Coração está ativo, você está, somente nesses momentos,
presente a você mesmo.

E você está, naqueles momentos, na Verdade.

Nos momentos em que o Fogo se apaga, no momento em que a Vibração se reduz, no momento em que a Alegria se
afasta, vocês estão na Dualidade.

É este aprendizado que vocês realizam agora, a fim de perceberem cada vez mais claramente o que releva de sua
Verdade e o que releva de sua Ilusão.

***

Nos instantes de Presença, que vão se reforçar para vocês, vocês são Alegria, vocês são simples e vocês são
Unificados.

Nos momentos de Dualidade, tudo é pesado, pesa, tudo é matéria para diálogo, para discussão, para dores, para
sofrimentos.

Na Presença, vocês são leveza.
Na Presença, a Alegria está ali, sem motivo, sem suporte e sem relação com qualquer acontecimento.Aí está a

Unidade.

URIEL – 7 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-kS7yFTRTKLo/UWz0THInvaI/AAAAAAAAAlU/__KwZ6zEmEc/s1600/Uriel+-+07.09.2010.JPG


Vocês vivem este aprendizado a fim de se tornarem cada vez mais lúcidos dos momentos em que vocês estão no Ser
e dos momentos em que vocês ali não estão.

Esses vai-e-vem que participam de seu aprendizado, vão se tornar cada vez mais dolorosos e difíceis, levando-os,
obviamente, a escolher a Unidade e a simplicidade de sua Presença.

Não se julguem.
Não se condenem.

Assim como não julguem nem condenem seus Irmãos e suas Irmãs, porque vocês todos passam por isso.

***

Este aprendizado, durante este período, é essencial, porque a tomada de distância com a Ilusão e a Dualidade é
indispensável para lhes permitir se afirmarem duravelmente na Unidade.

Não simplesmente ali viver períodos específicos, como com Maria, mas para se estabelecerem nisso,
independentemente mesmo das circunstâncias privilegiadas.

Definitivamente, essas circunstâncias privilegiadas devem se tornar comuns e habituais.
É o aprendizado que vocês realizam.

Isso se desenrola agora.
Isso vai se desenrolar com uma acuidade cada vez maior cada dia.

O desvio entre a Unidade e a Dualidade vai se tornar cada vez mais sofrimento, até o momento em que, finalmente,
no curso de um de seus dias terrestres, vocês passarão mais tempo na Unidade do que na Dualidade.

Naquele momento, vocês terão ganhado (ainda que não seja um) o último combate contra sua própria Ilusão.

Mas lembrem-se que a Luz não combate, ela se estabelece.
E cabe a vocês estabelecê-la.

Presença.
Unidade.

Personalidade.
Dualidade.

Pesos e gravidade.
Afastamento da Fonte.

Eu repito, este aprendizado é capital.

Compreendam bem que isso não é um jogo, mas algo de grave e de simples ao mesmo tempo, que lhes permite se
estabelecerem em sua Presença.

***

Na Unidade e na Presença, as resistências do mundo, como as suas, não têm pesos.
A saúde vem da Presença.
A leveza vem da Presença.

A simplicidade vem da Presença.

A Unidade e a Verdade, presentes em vocês, estabelecer-se-ão para que o conjunto de seus dias se torne Unidade e
Verdade na simplicidade.

É em vocês que se realiza esta alquimia, esta última alquimia, o Trabalho no Branco, aquele que visa estabelecer seu
coroamento, aquele que visa fazê-los passar a Cruz de Luz em seu Coração, a fim de que sua consciência adira

apenas a uma única coisa: Presença e Unidade.

Na Unidade, ainda uma vez, tudo é simples.
Tudo se resolve.

Absolutamente tudo.

Eis que na Unidade, há resolução da Ilusão.
Eis que na Unidade, a personalidade é dissolvida.

Sua vida então, neste Final dos Tempos, será luminosa.
As sombras finais não poderão assaltá-los, nem penetrá-los.

Bem ao contrário, por sua Presença, na Unidade, na Verdade, por seu Fogo, vocês dissolverão as sombras.
É isso que está sendo realizado agora.



Pela simples palavra Presença, assim como eu os fiz vibrar a algumas poucas semanas, vocês recorrerão assim
à minha Vibração e à Vibração de sua Presença, permitindo reativar assim, imediatamente, o Fogo do Coração no

qual se dissolve, lembrem-se, toda Ilusão, toda dualidade e todo sofrimento.

O desvendamento das Estrelas em vocês e os triângulos elementares, tal como lhes serão revelados, lhes permitirão
se alinharem com sua Presença ainda mais facilmente.

Lembrem-se, o objetivo é passar mais tempo na Unidade do que na Dualidade.

De minha Presença à sua Presença, em Consciência.

De Consciência a Consciência e de Vibração a Vibração, que o Amor os acompanhe.

Eu deixo o lugar agora ao Arcanjo Anael.
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100915_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, caros amigos, em primeiro lugar, permitam-me apresentar-lhes todas as minhas homenagens e todas as
minhas bênçãos.

Então, como de hábito, vou primeiro ver se vocês têm questões a me colocar, de maneira mais geral, com relação ao
que vocês têm vontade de me perguntar.

Se eu puder responder, será com um grande prazer que eu irei lhes responder.

***

Questão: é correto não mais ingerir alimento físico, exceto a água?

Então, caro amigo, é preciso mesmo compreender que a privação - mesmo se não for uma privação, mas um
chamado, como você disse, do Universo, para se nutrir de Prana, é bem isso, se bem compreendi - provoca, no nível

desta Dimensão, uma sensibilidade extremamente grande.

É preciso mesmo prestar atenção a uma coisa e, não no nível do corpo, no nível das percepções.

Pois há tanta elevação Vibratória para alguns seres, com esse tipo de vida, que isso pode provocar fragilidades, não
no nível do corpo, mas, justamente, no nível Vibratório.

Eu o lembro de que você está ainda em um mundo que está ainda dissociado, onde há Energias, Consciências que
não querem todas o seu bem.

Então, obviamente, se você estiver na Unidade, essas Energias que não querem o seu bem, elas não poderão
causar-lhe qualquer mal.

O problema da ausência de nutrição orgânica vem daí, e não tanto das repercussões no nível do corpo.
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É a sua sensibilidade extrema, ao mesmo tempo à Luz, mas também àqueles que existem em meio mesmo à esta
Dimensão que você percorre, onde a Sombra vai, como dizer..., se desencadear, por que, como você sabe, e como

MARIA disse, a Onda Galáctica atingiu o seu Universo e atingiu este Sistema Solar.

O que significa que os demônios vão urrar na noite e na Luz.

E ainda, naquele momento, é preciso estar suficientemente alinhado, desperto, ter a Coroa Radiante do Coração,
mas não somente, ter o Despertar da Kundalini realizado, porque, se não estiver realizado, as suas estruturas sutis -

eu insisto nisso - o físico, corre o risco de ser golpeado.

Agora, cabe a você ver.

Compreenda bem que o fato de não comer não vai desenraizar, para a maior parte dos seres despertos, mas permite
difundir, ainda melhor, a Luz ao redor de si.

Não para si, mas para os outros, em torno de si, e para a Terra, na sua totalidade.

Mas a Sombra não se nutre da sombra.

Ela se nutre também, infelizmente, de Luz.

Portanto, é preciso estar extremamente vigilante.

Eu não quero dizer com isso que é preciso entrar na Dualidade, novamente, mas estar lúcido e consciente do que
isso implica, quer dizer, uma vigilância da Consciência a cada instante.

Todos os corpos não estão prontos para viver a ausência de alimentação orgânica.

Não é porque somos mais ou menos isso ou aquilo.

Isso é ligado a fatores constitucionais.

Então, há seres que podem jejuar, porque eles sentem esse apelo, durante muito tempo, sem sofrer, sem manifestar
desequilíbrio.

Mas há seres que não podem.

Aí, não é uma questão Vibratória ou de Consciência, é puramente uma questão constitutiva.

O objetivo não é desenvolver a sensibilidade emocional, é claro.

O objetivo é desenvolver a sensibilidade espiritual.

Mas, se a sensibilidade emocional aparecer ao mesmo tempo que a sensibilidade espiritual, isso quer dizer,
efetivamente, que, no nível da constituição, há uma dificuldade de ancoragem.

Parece-me, e vocês tiveram as informações há mais de um ano, que o melhor tipo de alimentação que lhes foi dado
por ANAEL, e com as explicações complementares que lhes foram dadas, é a alimentação líquida.

Pois a alimentação líquida não faz trabalhar demais o plexo solar, e não faz descer as Energias.

Quando você ingere uma refeição, lembre-se de que você está entre uma Dimensão e outra Dimensão: uma
Dimensão onde você tem necessidade de alimentar uma estrutura física para que ela evolua na Dimensão onde você

está, e o seu Espírito, que começa a passar em uma outra Dimensão.

Mas o corpo, ele ainda está aí, parece-me.

E o que é bom para um, não é bom para o outro.

Houve o exemplo anterior, com nosso amigo que eu esqueci o nome, e você mesmo.

Portanto, há um meio correto.

O meio correto é tudo o que é líquido.

***

Questão: como utilizar as percepções, colocá-las no Serviço?

Cara amiga, a percepção está ligada ao aumento da Consciência.

A Consciência começa a passar no Estado de Ser.

Por que querer sempre ali encontrar um objetivo?

Lembre-se do que o Arcanjo MIGUEL disse e repetiu: «vocês estão aí para multiplicar, para semear a Luz».

O seu objetivo principal: estar no Ser, para permitir à Luz se difundir sobre Gaïa e sobre a Terra.

Não se esqueça de que, a partir do momento em que você quiser orientar a sua ação, dizendo-se, por exemplo: «eu
vou fazer isso, aquilo, para ajudar», geralmente é a personalidade que fala.

Você tem apenas que estar nesta Vibração.

Creia-me, o trabalho mais importante se faz quando você está na Vibração, sem fazer intervir uma técnica ou uma
vontade pessoal.



É isso o mais importante: estar ao serviço da Luz.

Pois, quando você acede a esses sons, a essas Vibrações, na Coroa Radiante - uma ou a outra ou as duas - quando
o Triângulo Sagrado se acende, você é um catalisador da Luz.

Ora, qual é a característica do catalisador?

É a de não querer agir.

É simplesmente a Presença que desencadeia a transformação no ambiente.

É isso, o mais importante.

***

Questão: eu sinto cada vez mais o meu corpo como uma pilha elétrica...

Cara amiga, é normal.

É diretamente conectada com a Luz que você capta e que você metaboliza.

Lembre-se de que, desde 15 de agosto - e já, para alguns, desde um ano - você entrou sob a influência das
radiações Gama, das radiações Gama que são ionizantes, que desencadeiam uma transmutação total da sua

estrutura física.

Então, para alguns, será não mais dormir.

Para outros, será não mais comer.

E, para outros, será uma pilha elétrica.

São as alfinetadas das Energias e do Fogo do Amor que você percebe.

***

Questão: se o mais importante é ser, é irradiar, o lugar onde vivemos tem importância?

Cara amiga, é mesmo preferível irradiar a Luz em um conforto agradável, ao invés de no topo de uma montanha, a -
10º, não, não é?

A partir do momento em que você multiplicar e semear a Luz, quando você estiver na Vibração, tudo na sua vida vai
acontecer sob a influência - por que é uma influência - da fluidez da Unidade, na sincronia, na atração.

E tudo será extremamente fácil.

Muito mais fácil do que se for você mesma que decidir.

As coisas virão a você, colocando em ação o 'princípio de atração e de ressonância'.

Portanto, a atração e a ressonância do Amor é a plenitude, o calor, as coisas que são belas, as coisas que são
agradáveis.

Portanto, não, não importa onde.

É preciso fazer atuar a sincronia para encontrar-se onde se deve estar, de maneira a estar no lugar correto.

***

Questão: qual Energia penetra o meu corpo desde o trabalho nas Estrelas de MARIA?

A partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração for despertada, você passa a respiração no Coração.

O Coração, que é a chave e a porta.

Naquele momento, você vai tomar Consciência, em meio mesmo a este corpo de personalidade, da existência de
outro corpo.

Este outro corpo nada tem a ver com as estruturas ditas sutis, como o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental.

É o corpo de Estado de Ser que vem ao seu encontro e que você percebe na sua Consciência, no meio do trajeto
entre a consciência limitada e a Consciência do Estado de Ser, como um corpo sobreposto.

São as primeiras aproximações do corpo de Estado de Ser, ainda nesta Dimensão.



Até agora, lembre-se, os seres mais adiantados eram obrigados a deixar este corpo para se juntar ao corpo de
Estado de Ser, no Sol.

A comunicação entre o Sol e a Terra foi criada pelo Arcanjo MIGUEL, pouco tempo antes do início dos Casamentos
Celestes.

É isso que foi realizado pelo Arcanjo MIGUEL.

E, portanto, há uma comunicação elétrica, etérea, magnética, entre o Sol e a Terra.

E, por esse canal, o corpo de Estado de Ser pode também, para alguns, vir até você, no corpo de personalidade, que
não tem, como para muitos de vocês, a possibilidade de se juntar ainda ao corpo de Estado de Ser.

Por que, se nós deixássemos se juntarem, bem, vocês não voltariam mais.

Simplesmente.

É por isso também que alguns de vocês, sobretudo durante o trabalho de efusão das Estrelas de MARIA, têm
algumas percepções que os impedem de se extraírem.

***

Questão: por que eu senti mais no nível do Coração nas situações de perigo?

Então, cara amiga, a lógica, efetivamente, seria que, a partir do momento em que você estivesse serena e alinhada,
você perceberia as Vibrações, o Fogo do Coração.

Alguns seres as percebem menos durante a calmaria e vão senti-las, como você disse, em uma situação de perigo.

Isso é uma proteção.

Por outro lado, se você fizer o protocolo que foi dado pelo Mestre RAM sobre a ativação do Coração (Meditação
Direcionada para o Coração), você poderá fazer as perguntas e ter as respostas pela Vibração do Coração.

Alguns seres vão sentir essas Vibrações no nível do Coração e esse Fogo, em alguns momentos, ao encontrar
algumas pessoas, ao olhar o Sol, ao olhar a natureza.

Cada ser humano é diferente em relação a isso.

As circunstâncias que vão desencadear ou ativar - é a palavra preferível - o Fogo do Coração são diferentes para
cada um.

Para um, será unicamente ouvindo música.

Para o outro, será passeando em meio à natureza.

E para outro, será unicamente quando ele estiver na sua cama.

Não há explicação.

É diferente para cada um.

***

Questão: ao que corresponde a forma de estrangulamento que eu sinto no nível da garganta quando as
Energias descem para o Coração?

Corresponde a zonas ainda não totalmente esvaziadas no seu chacra da garganta, que ainda não foram limpas pela
Luz.

Portanto, há esta espécie de medo que se localiza nesse lugar.

Mas isso vai passar.

A Luz limpa tudo.

***

Questão: eu encontro muitas pessoas que se questionam sobre a evolução do casal.

Então, cara amiga, vocês foram habituados, nesta Dimensão falsificada, a se considerarem, com razão, como
incompletos.

E, portanto, a buscar, no outro, uma satisfação para a sua falta de completitude.



O que acontece há anos e, sobretudo, há quase dois anos agora?

Vocês descobrem que são inteiros, sozinhos.

Então, onde está o lugar do outro, dado que não há mais carência em vocês?

Obviamente, as pessoas que não vivem inteiramente a consciência dessas Energias, são também afetadas por esse
processo.

Quer dizer que você tinha fundamentado as relações no casal, na sociedade, no princípio da falta e no princípio da
Dualidade.

É a mesma coisa para o seguro de vida.

É a mesma coisa para os seguros sociais.

Vocês se protegem da falta.

E 99% dos humanos se casaram para se protegerem da falta.

E o que vocês descobrem hoje?

Que vocês são inteiros em vocês, sozinhos.

Que vocês não têm mais necessidade de muitas coisas.

Não somente do outro.

Isso não quer dizer que não é necessário mais amar, mas que, sendo inteiros em vocês, sozinhos, vocês se
perguntam o que fazem com esta outra pessoa.

A menos que funcionem ambos no mesmo nível Vibratório, ou seja, na completitude de vocês mesmos.

Obviamente, como a maior parte dos casais não funciona nesse princípio, isso desencadeia muitas, muitas
separações e isso irá em um crescendo.

Porque, quando vocês são completos, vocês não se importam com ninguém, dado que vocês estão completos em
vocês, sozinhos.

Isso não quer dizer que é preciso permanecer só.

Mas as relações devem ser encaradas de maneira diferente, e profundamente diferente.

Não é o outro que vem completá-lo, mesmo se você tiver prazer com o outro, você está completo em você, sozinho.

E você irá encontrar o outro apenas quando ele mesmo estiver completo nele mesmo, sozinho, em todas as relações -
isso foi dito muitas vezes - é igual para o casal.

Geralmente, no casal humano, há um dominador e um dominado.

Há um que tem o poder e o outro que não o tem.

Ora, hoje, você descobre o seu próprio poder sobre si mesmo.

E um ser que quiser exercer o poder sobre você será rejeitado.

Igualmente se você mesmo exercesse, de algum modo, um poder sobre o outro, você ficaria muito mal.

Por que as relações de poder, de ser a ser, terminaram.

É, neste momento, o que vocês vivem no nível da sociedade, que MIGUEL preparou, a desconstrução e a destruição.

É o olhar lúcido sobre todos os jogos de poder que existem neste mundo, pois este mundo se mantém apenas pelo
poder.

E pelo poder exercido no exterior.

Mas, hoje, vocês descobrem o controle, que é o verdadeiro poder sobre si mesmo.

E não sobre os outros.

Portanto, efetivamente, isso provoca mudanças, eu diria, radicais, no funcionamento dos casais.

Se você estiver, você mesmo, na sua Unidade e na sua Vibração do Coração, e se o outro continuar a trabalhar
segundo os esquemas antigos na relação com você, você ficará mal, muito mal.

É normal.

É o que acontece atualmente.

Mas isso atinge o casal, isso atinge a sociedade na sua totalidade, isso atinge as revelações, isso atinge o final da
Ilusão.

Tudo o que é desvendado, atualmente, tudo o que lhes aparece, que estava dissimulado anteriormente, aparece
claramente.

Nos funcionamentos do outro, no seu casal, no seu trabalho, na sociedade.

Vocês veem, com um olhar claro e lúcido, os jogos de poder sobre os quais foi construída a Ilusão.

É isso o que se desvenda e se revela a vocês.



***

Questão: é correto ajudar a parceira para subir a sua taxa Vibratória, se ela o recusar?

Certamente não.

Porque isso entra no âmbito da violação do livre arbítrio.

Querer ajudar é já sair do Estado de Ser.

É desempenhar o papel de salvador e querer levar o outro para onde estamos.

Então, há um dos dois que quer levar para a Luz e o outro que resiste, na Dualidade e na relação de dependência.

Todos os casais e todo o sistema social são construídos sobre a dependência.

Dependência do dinheiro.

Dependência do outro.

Dependência de uma ordem, seja ela qual for.

De uma religião.

Etc., etc..

Hoje, vocês descobrem a Liberdade e a Mestria.

E, descobrindo a mestria e a liberdade, vocês não vão, sob pretexto de descobrir a sua liberdade, exigir que o outro
seja livre, mesmo sendo o seu companheiro, o seu filho ou o seu pai.

Vocês não podem fazer isso.

Pode-se apenas ser.

O outro vai captar ou não a Vibração da Luz.

***

Questão: qual é o sentido, hoje, no casal, da chama gêmea?

É preciso prestar muita atenção nesse conceito e isso eu já respondi.

Eu repito.

Vocês tiveram contato, no plano Vibratório, em função das suas linhagens, em função da sua Dimensão de origem,
em função do seu Sistema Estelar de origem, com uma série de seres.

Esses seres são mais ou menos próximos Vibratoriamente e, «por coincidência», nos momentos que vocês vivem
nesta vida, atualmente, vocês estarão em ressonância com parcelas de Luz que lhes foram comuns nas origens

estelares, nas linhagens espirituais ou nos planos Dimensionais.

O erro seria crer que você tem necessidade de passar a sua vida com esta pessoa, porque isso seria o inferno.

Mesmo se você tiver a impressão de se reconhecer.

Mesmo se você tiver a impressão de que vocês vibram nas mesmas coisas.

É somente uma reconexão.

Do mesmo modo que, quando vocês se conecta de novo com MARIA, vocês sabem que é MARIA.

Por isso, você vai pedi-la em casamento?

Do mesmo modo, ao fusionar com CRISTO ou com MIGUEL.

Vocês têm vontade de fazê-los seus?

Não.

No nível Vibratório, com as Entidades que vocês vão encontrar, cada vez mais, é exatamente o mesmo processo.

Atenção para não entrar na armadilha do ego ou da personalidade, que gostaria de viver isso o tempo todo.

É o amor, mas não é mais o amor no sentido físico, é o amor no sentido mental, que é ainda mais perigoso do que o
amor no sentido físico.

***



Questão: isso significa que a união do que chamamos de «casal sagrado» é uma Ilusão?

Em parte, sim.

Isso está ligado à matriz.

Eu os lembro de que, quando vocês voltam a se elevar na sua Dimensão de origem, vocês retornam à androginia.

O andrógino é completo, em si sozinho.

Quando vocês penetram as esferas do Estado de Ser, o que acontece?

A Coroa Radiante do Coração os coloca na Alegria e, depois, ela os faz entrar diretamente no Samadhi.

O Samadhi é uma Alegria extrema, na qual mesmo o gozo mais maravilhoso, no plano humano, absolutamente nada é
em relação a isso.

Então, atenção ao que acontece no nível Vibratório entre dois seres.

Porque esse mecanismo - eu compreendo completamente quando acontece entre um homem e uma mulher -, mas
imagine que você tenha 20 anos e que isso aconteça com uma bisavó de 90 anos.

O que você vai fazer?

Você vai continuar a viver a Vibração.

Mas a Vibração, ela está fora do corpo, portanto, não envolve o corpo.

Isso seria um erro desastroso.

Lembre-se de que o Estado de Ser é a transcendência dos sentidos.

Há quem me falou de alimentação.

É também a transcendência das coisas muito mais importantes ainda.

Não é unicamente o alimento.

É também a sexualidade que transcende.

Ela é transcendida, não por um esforço da vontade, mas ela é transcendida porque as suas Energias se elevam.

E, ao se elevarem, elas se manifestam no Amor e no gozo no nível do Coração.

Então, obviamente, existiu o tantrismo.

Obviamente, existiu o que se chama de casais sagrados.

Mas vocês não estão mais lá.

Vocês estão muito além disso.

***

Questão: eu vivi uma experiência que, na natureza, senti um efeito Vibratório muito potente que vinha de toda
parte e que não estava localizado em uma Lareira.

Mas a experiência Vibratória, na matriz, ela é o que é.

Se você entrar em contato com uma árvore, talvez isso vai acontecer no Coração, mas talvez isso vai acontecer no
nível dos casulos de Luz.

Simplesmente, passando-se nos casulos de Luz e não no chacra do Coração, não há possibilidade de acesso ao
Estado de Ser, dado que o Coração é a porta e a chave.

Portanto, há uma experiência Vibratória, por vezes arrebatadora, por vezes muito forte, mas que acontece na matriz.

Se nós insistimos por tanto tempo na Coroa Radiante do Coração e na Coroa na Coroa, no nível da cabeça, é
porque são as garantias do seu acesso ao Estado de Ser.

Há muitos seres que vivem experiências Vibratórias na escala do corpo inteiro, ou mesmo Despertares espontâneos
da Kundalini.

Está muito bem.

Mas será que isso desperta o Coração?

Será que essas experiências levam a transmutações?

Será que elas abrem a porta do Coração?

São sempre questões que vocês podem se colocar.

Vocês podem ir fazer seminários de xamanismo, de tantrismo, por que não?

De talassoterapia, se quiserem, de andar sobre o Fogo e viver experiências inacreditáveis.



Mas em qual estado vocês ficam depois?

Será que o Coração está aberto ou não?

É a única questão importante.

***

Questão: Por que este estado me assustou?

Por que a Luz assusta.

A partir do momento em que alguns de vocês viajam no Estado de Ser, há quem queira não voltar, mas há quem fique
tão assustado com o desconhecido, que voltam imediatamente.

O homem foi construído, no nível do seu cérebro reptiliano, para ter medo do desconhecido.

O controle, ele é feito até agora pela força.

Ele é feito, unicamente, pela adesão voluntária do homem a Crenças.

A Crença em um salvador exterior.

Vocês passam da Crença para a experiência.

Por que absolutamente nada poderá substituir a experiência.

Apesar de acreditarem na Luz, se não fizerem a experiência, isso de nada serve.

Crer não é viver.

E viver uma experiência não é viver a realidade.

Isso se torna realidade absoluta - ou a Verdade absoluta, como disse ANAEL - apenas a partir do momento em que
um estado estável se incorporar no corpo.

E esse estado estável corresponde ao Despertar de uma das Três Lareiras.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, vou deixá-los agora em companhia de coisas mais agradáveis do que eu, do que um velho
“croûton”, ou seja, com as Estrelas de MARIA.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Até logo.

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem-vindos a esse espaço.

Recebam minha Gratidão pela sua presença.

Eu venho, hoje, deixá-los colocar-me as questões que lhes convir, a fim de ajudá-los aí onde têm necessidade, aí
onde existe, em vocês, sobre o seu caminhar, questionamentos e perguntas.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: Poderia falar-nos novamente sobre a confiança e a Fé?

Bem amado, a Fé é superior à confiança.

Evidentemente, tudo depende do que é abordado.

A confiança pode ser voltada ao Interior ou ao exterior.

Assim, existe uma confiança em si, uma confiança na Vida, como existe confianças em outras pessoas.

A Fé, não sobreviria ao Espírito de um humano falar de Fé em outro ser humano.

A Fé é um processo místico.

A confiança é uma polaridade da Energia voltada para um ato em relação a uma situação, a uma pessoa ou a um
elemento Interior.

Com relação à transformação que vocês vivem atualmente, nem a confiança nem a Fé são suficientes, mas a Fé é
superior à confiança.

Agora, isso se aborda de maneira diferente às circunstâncias exteriores ou Interiores, em relação com esses dois
termos.

A Fé é um processo de adesão mística, de adesão aos conceitos e infelizmente, o mais comum, de adesão às
Crenças.

Ora, a Crença não é experiência.

A Crença permite-lhes desenvolver certo número de sistemas particulares dependendo, como sempre, do mental.

Vocês podem ter a Fé e isso foi dito, me parece, por São Paulo, para erguer as montanhas, mas se lhes falta o Amor,
vocês não ganham nada.

A confiança é uma doação mais terra a terra, que, no entanto, às vezes, se torna superior à Fé, no que concerne às
atividades humanas.

Tudo depende do que se fala.

Hoje, mais do que nunca, a Fé deve ser transcendida pela noção de experiência.

Se a Fé proceder de um sistema de Crenças, ela não serve de nada.

Se a Fé proceder da sua própria experiência, ela não é mais a Fé, mas ela é diretamente a sua experiência.

A experiência é descondicionante, ela os descondiciona da Crença.

ANAEL - 16 de setembro de 2010
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Ela faz acederem à sua Liberdade.

Ela faz acederem ao Estado de Ser, ao passo que a Fé, contrariamente a isso que alguns de vocês podem ainda
pensar, a Fé não é nada sem o Amor.

A Fé não é nada sem a Vibração.

A confiança é um ato de Energia voltado, eu repito, para o Interior ou para o exterior.

O que, não está absolutamente ligado à noção da Fé, pois a confiança é algo que se obtém ou que se distribui, em
função de certos elementos que podem ser julgados ao nível do mental.

Não confundir, no entanto, com o que eu denominei durante muito tempo, o abandono à Luz.

O abandono à Luz não deve ser um ato de Fé, não deve ser, não mais, um ato de confiança, mas, bem mais, um
mecanismo preciso ao nível da Consciência.

A Fé, como a confiança, não evita o medo.

O abandono à Luz, ou toda forma de abandono, é uma doação de si transcendendo o medo.

***

Pergunta: eu pratico a energética ao me colocar no Serviço. Por que a minha atividade para?

Bem amada, todos os seres humanos engajados em um caminho para sua Unidade, que estavam previamente no
Serviço, mesmo o mais dedicado à Luz, em ressonância com a energia ou os cuidados, quaisquer que sejam, mesmo
os mais terrestres ou os mais inspirados, estão necessariamente ligados ao ‘princípio de Dualidade e de causalidade’.

O acesso à Existência e à ativação das Coroas Radiantes faz, de maneira inexorável, parar esse princípio de
cuidados energéticos ou de cuidados terrestres, porque há, através do acesso à Unidade, uma transformação

essencial fazendo passarem da lei dual à lei Unitária e, na lei Unitária, não existe espaço para o Serviço conforme a
Dualidade.

É tão simples assim.

Há então uma redistribuição dos papéis atribuídos, ou que se atribui a si mesmo, na vida humana, no instante em que
as Coroas Radiantes estão efetivamente ativadas e Vibrantes.

Naquele momento, os modos de funcionamento anteriores não podem mais existir, tão simplesmente.

Não há assim bloqueio, mas há então uma ‘lei de atração e de ressonância’, vivendo os sentimentos Unitários
associados à Consciência da Liberdade.

Como poder ainda descer na Dualidade, mesmo no sentido do Serviço?

Isso é totalmente contraditório.

***

Pergunta: como viver essas fases de transição e aceder à abundância?

Bem amada, vivendo a Unidade, a lei de atração e de abundância se manifesta instantaneamente.

Mais uma vez deve-se deixar o que se sustentou na dualidade para aceder ao que é ofertado na Unidade.

Isso acontece, para alguns de vocês, e isso acontecerá sempre, por um mecanismo de abandono à Luz, que diz
respeito às vezes ao abandono dos modos de funcionamento duais.

Não há que se colocar a questão de ‘como’, porque uma vez que o processo de abandono à Luz é realizado pelas
atividades que lhe são pedidas para não mais exercer porque, de todo modo, não há mais ninguém.

Naquele momento, as coisas se apresentam na abundância, no que é necessário para a evolução de seu caminho.

Em resumo, isso faz parte do fenômeno de confiança, uma vez o abandono à Luz vivenciado.

Naquele caso, a ausência de confiança na Unidade, impede sua liberação da Unidade em todos os caminhos de
vida: pessoal, profissional e afetivo.

Parece-me que o Cristo bem disse: “O passarinho se preocupa com o que vai comer amanhã?”

Colocando-se na lei da Unidade, no Aqui e Agora, Hic e Nunc, como eu o disse àquele que eu guardo,
no Hic e Nunc, vocês são colocados entre o Alfa e o Ômega.

Entre o Alfa e o Ômega, vocês seguem a Vibração de Cristo, do Mestre da Luz.

Naquele momento, nada de lamentável pode chegar.

Nada pode faltar no caminho.



As circunstâncias da ‘magia da atração’ e da ‘lei da Graça’ manifestam-se então plenamente.

Nada a temer.

Há apenas que deixar se estabelecer a ‘lei de atração e de ressonância’, a Fluidez da Unidade e a sincronia.

***

Pergunta: eu tenho dificuldade para perguntar ao meu Coração porque a Vibração não é permanente.

Bem amada, quando a Vibração não é permanente, que se deve fazer?

Colocar a questão e esperar a resposta do Coração.

Eu não falo da permanência do estabelecimento da Coroa Radiante do Coração, mas, bem mais, da resposta do
Coração no momento em que a questão é colocada.

O que é independente da Coroa Radiante, na vida cotidiana.

Submetendo a Vibração de uma questão ou de uma opção de vida à Coroa Radiante do Coração, obter-se-á
necessariamente uma resposta, qualquer que seja a regularidade ou irregularidade da sua estabilidade em meio ao

seu Coração.

***

Pergunta: a que corresponde o fato de ter ouvidos que se tampa, se tampam ...?

Bem amado, exceto por razões fisiopatológicas inerentes a um corpo humano, o mais frequente corresponde à
ativação da criação do Antakarana, se refletindo por flutuações de sons particulares.

Existe, de fato, 7 sons traduzindo a construção do Antakarana e o acesso ao Samadhi.

***

Pergunta: Como viver o princípio da reversão no nível da personalidade?

Bem amado, nós reingressamos também, por meio dessa questão, ao princípio essencial do abandono à Luz.

Cabe aceitar, uns e outros, que no momento atual, coexistem, em vocês, duas Consciências.

Uma que é limitada e outra que é ilimitada.

Consciência do Ego, Consciência do Estado de Ser.

Vocês basculam de uma para a outra.

Isto é o aprendizado que vocês realizam nesse momento.

O simples fato de colocar essa questão faz parte do aprendizado.

Mas eu não posso fazer o aprendizado em seu lugar.

Isso participa incontestavelmente e indiscutivelmente do abandono à Luz.

A problemática é que o ser humano, quando ele coloca essa questão em meio à personalidade, demanda como se
livrar da personalidade.

Quanto mais vocês combaterem, mais ela irá se fortalecer.

Há apenas um modo de realizar essa equação, é mergulhar em meio à Vibração do Estado de Ser, na Coroa
Radiante do Coração.

Não há outro.

Visto que a ação e a reação são, de maneira imensurável, associadas à personalidade.

***

Pergunta: atualmente, é importante se arraigar em um lugar?



Bem amada, o melhor lugar de enraizamento é em você mesma e permanecerá sempre em você mesma.

Alguns seres se encontram nos lugares e não se deslocam mais.

Outros não têm mais lugar e se tornam, eu diria, trovadores ou itinerantes ou peregrinos.

Cada um tem um caminho diferente e esse caminho é o que é, hoje, o melhor para essa pessoa e não para outra.

Assim, alguns permanecem na cidade.

Assim, outros permanecem no isolamento.

Outros permanecem, enfim, em grupo.

O que acontece na lei de sincronia e de abandono à Luz, é que as circunstâncias de sua vida podem mudar em tudo,
a fim de fazê-la aderir ao que é necessário e justo para você.

Não há, então, que se opor ou decidir outra coisa do que o que se estabelece sob a ‘lei de sincronia’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, que a Graça da Luz os preencha.

Eu agradeço a vocês pela sua acolhida e eu digo, certamente até breve.

Que a Paz esteja em vocês.

************
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 Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e a Alegria iluminem vocês.

Caros Irmãos e caras Irmãs, eu venho a vocês para dar certo número de elementos concernentes ao Yoga, mais
especificamente aos 3 Yogas que foram comunicados.

Mas, antes disso, se quiserem, vamos, primeiramente, falar do seu corpo.

Esse corpo de 3ª Dimensão que, frequentemente, foi chamado de Templo.

Ora, o que é um Templo, se ele permanecer vazio?

O que é um Templo, se ele for apenas uma construção que não abriga qualquer Espírito?

O seu corpo é, portanto, o Templo do seu Espírito.

Espírito de Verdade, Espírito de Luz e de Unidade, podendo, em algumas circunstâncias que lhes são hoje abertas e
vibradas, para que o Templo, seu Templo, se torne a testemunha da Vibração e da Verdade.

Hoje, esse Templo está, não somente construído, mas ele se torna apto a vibrar ao som e à Vibração do Espírito.

Assim, portanto, não é esse corpo, e nesse corpo, que deve se viver a liberação desse mesmo corpo.

Ele é, portanto, o Templo vivificado pelo Espírito, o Templo vivo que lhes permitirá, no momento vindo, juntar-se às
esferas da Eternidade.

Em todos os tempos e em numerosas tradições, existiram formas de movimentos, formas de posturas que facilitaram o
caminho dos seres que praticavam esses movimentos e essas posturas para aceder a outro estado da Consciência.

Não pode haver Verdade para vocês, nesta Dimensão, se vocês ignoram o Templo e esse corpo, porque é através
desse corpo, e por esse corpo, que se produz a Translação Dimensional.

***

Assim, portanto, desde que a Onda Galáctica começou a fazer sentir seus efeitos, desde agora mais de 25 anos, foi-
lhes possível, de acordo com seu ritmo, de acordo com seu próprio calendário de Espírito, despertar esse corpo pela

vibração do Espírito e pela Vibração da Unidade.

O corpo é não somente o ressonador, mas também o lugar de acolhimento do Espírito.

UM AMIGO – 16 de setembro de 2010
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Vocês devem conceber que tudo o que vive nas Dimensões, Unificadas como Dissociadas, é portador da ‘Vibração
de Vida’.

Esta Vibração de Vida onipresente é levada por certo número de estruturas específicas chamadas de matrizes
cristalinas.

A Terra comporta, os planetas, quaisquer que sejam contêm esta matriz cristalina.

A matriz cristalina é um modelo geométrico que permite o desenvolvimento a Vida e isso, em todas as Dimensões.

Sem matriz cristalina não poderia haver desenvolvimento Dimensional, não poderia haver desenvolvimento de
formas de vida, quaisquer que sejam os Universos em meio aos Multiversos.

Assim, nas células humanas, como nas células vegetais e animais, existem lugares, no interior de cada célula
portadora de uma Vibração.

Esta Vibração é a que deve mesmo ser seu ressonador.

Pela ressonância, e a palavra mestre está aí, porque as matrizes cristalinas são os ressonadores presentes ao
centro dos planetas, presentes nos sóis e nas estrelas, que permitem revelar a Luz e vibrar em frequências

específicas, nas Dimensões específicas e nos mundos específicos.

Assim, quando o Templo que é seu corpo, mesmo nos mundos falsificados, adota certo número de movimentos, esse
corpo e esta forma, no entanto fixa, vai reproduzir os ‘movimentos da Vida’.

E é dentro e no interior desses movimentos da Vida que podem se produzir as transformações necessárias.

***

O Yoga, quaisquer que sejam as formas, é simplesmente a ‘formatação de uma Vibração’, permitindo-lhe se revelar,
se desvendar nos Multiversos e em meio às múltiplas formas de Consciência.

A forma a mais favorável é, portanto, a forma a mais simples.

A forma a mais simples é o ponto e, por extensão, o círculo e, por extensão, a esfera.

Ela é o volume perfeito que permite, além do desdobramento da geometria espacial, fractal e universal, conter o
conjunto dos Universos e das Dimensões.

As matrizes cristalinas são o desdobramento dessas esferas, em função de certo número de agenciamentos
possíveis, refletindo e ressoando a Verdade e a Unidade da Fonte.

Quando o corpo no qual vocês estão fixos, porque imutável dentro de uma mesma Vida, contrariamente às
Dimensões Unificadas onde a forma jamais é fixa, vocês estão, vocês, fixados numa forma.

E é dentro desta forma fixa que, pelo movimento, deve se desenvolver a Vibração, a ressonância, que permite
o acesso à Unidade.

Dentro desta forma física, estruturas existem que permitem então a ressonância.

A matriz cristalina está, portanto, presente em cada uma de suas células.

Eu não entrarei nos detalhes que vocês chamariam de científicos, porque basta permanecerem nas generalidades
para compreender e viver o funcionamento.

A explicação não sendo a vivência, nós permaneceremos na vivência.

Hoje, por toda parte sobre esta Terra, muito numerosos corpos, de muito numerosos Templos que revelaram o
Espírito neles, percebem e sentem certo número de manifestações presentes na carne e no Templo que é o corpo.

Essas manifestações, quaisquer que sejam o tipo e o grau, são a tradução absoluta do Despertar do Espírito em
vocês.

Esses mecanismos Vibratórios se localizam em lugares precisos do seu corpo.



Assim, cada ponto do seu corpo pode se tornar um espaço e um lugar e um tempo de Vibração, manifestando, na
forma, o espírito da Verdade.

Assim é para o que eu desenvolverei e desvendarei, não hoje, mas nos próximos dias, o Yoga da Unidade, em
ressonância com as doze Estrelas de Maria, os doze pontos de Vibração existentes em sua Coroa da cabeça.

***

Do mesmo modo, o Arcanjo Miguel significou a ignição, pela sua Presença no seu Sol, pela Vibração Cristo Miguel,
despertou, pela ressonância em vocês, a Vibração de que vocês mesmos são portadores, correspondente a Cristo

Miguel, ao nível das diferentes lâmpadas chamadas de chakras.

Assim, portanto, suas lâmpadas se acenderam, traduzindo-se pelos fogos, traduzindo-se pelas Vibrações, traduzindo-
se pelas circulações de Vibrações no interior mesmo desse Templo.

Eu comuniquei então, com a ajuda do bem amado Sri Aurobindo, certo número de meios que permitem elevar e
despertar suas diferentes lâmpadas, transformá-las em Coroas Radiantes, em Triângulo Sagrado, viver as Vibrações

e conceber que a Consciência era portanto Vibração, manifestando-se no Templo pelo Espírito.

É isso que milhões de seres humanos sobre este planeta vivem hoje, permitindo viver suas ‘Núpcias Celestes’,
redescobertas com o Espírito, ‘Núpcias Terrestres’, fecundação do Templo pelo Espírito.

Há, portanto, em vocês, fenômenos novos, traduzindo-se por percepções reais de pesos e de zonas de consciência
que correspondem à Consciência Unificada que, até o presente, fez falta nesta falsificação da Luz existente, desde

tempos imemoráveis, sobre esta Terra.

Está, portanto, evidente e claro, para aqueles que o vivem, que a Consciência é Vibração, manifestando-se no
Templo Interior pelos pontos de Vibração, pelos pontos de movimento, pelas circulações do que vocês chamam de

Energias, traduzindo o próprio Despertar da Consciência.

***

Assim, portanto, ‘cinco novas frequências’ começaram a se manifestar sobre a Terra em agosto de 1984 (*).

Essas cinco novas frequências corresponderam à emissão, desde o sol central de sua galáxia [Sirius A], como desde
o centro galáctico [Alcyone], de uma harmônica precisa, em direção desse sistema solar, como no conjunto dos

Universos.

Portanto, começaram a se manifestar, para os mais precoces de vocês, diversos mecanismos de Despertar e de
Vibrações, porque se trata da mesma coisa ao nível desse Templo, chegando hoje à sequência de certo número de

derramamentos e, sobretudo, pela aproximação e a fusão de Miguel no sistema solar, no sol, para a revelação do seu
Estado de Ser, na vivência do Samadhi, na vivência do despertar de suas lâmpadas sagradas que, até o presente,

não vibravam.

Esse despertar é, antes de tudo, uma Ascensão que prepara a Translação Dimensional da sua Consciência, desse
corpo para outro corpo, bem mais eterno, bem menos efêmero que aquele no qual vocês estão.

A passagem de um ao outro não se faz de um dia para o outro porque, aí também, há necessidade de
um aprendizado.

Este aprendizado se faz no tempo linear da matriz falsificada.

Esse tempo chega a seu termo.

A Onda Galáctica, assim como o sabem, tocou os confins desse sistema solar, permitindo, já, desde a sua data de 15
de agosto e, ainda mais, desde a data de 07 de setembro, fazer girar o que é chamado de ‘Roda nas Rodas’, e

revelar os Hayoth Ha Kodesh ou Querubim em sua cabeça, em seu Coração e em suas células.

A Vida e a manifestação da Vida mudam, de maneira irremediável, na matriz falsificada, permitindo-lhes descobrir
modos de funcionamento inéditos, onde os marcadores habituais não têm mais de modo algum lugar, seja na sua

sociedade, seja em suas relações com os outros reinos da Natureza como com seu cônjuge, como com seus filhos,
como com seus pais.



O livre arbítrio, falsificação dos Arcontes, daqueles que se fazem chamar de Deus ou Diabo, cessa.

É-lhes, portanto, hoje, possível vibrar em uníssono com as novas frequências Unificadas, as novas harmônicas,
permitindo despertar em vocês ‘pontos de Vibração’ em ressonância direta com a gama harmônica nova,

primeiramente pelo Despertar das lâmpadas que estavam adormecidas pela vontade dos Arcontes, privando-os de
sua liberdade e fechando-os no livre arbítrio, no Bem e no Mal.

Isso lhes foi já explicado, faço apenas um “sobrevoo” para chegar onde quero chegar.

***

O corpo, esse corpo que vocês habitam, qualquer que seja esta falsificação que se tornou possível em determinado
momento da história desse mundo, permaneceu um Templo e guardou nele a lembrança da Vibração Unitária da

Fonte, por intermédio das matrizes cristalinas que vocês têm, em reprodução, em cada uma de suas células.

Há, portanto, fundamentalmente, em todo ser vivente inteligente, animal, vegetal superior, árvore, humano, a
capacidade para reabrir as ‘grades cristalinas’, voltando a se ligar, literalmente, à Unidade, ao invés de à falsificação.

Há, portanto, expansão da Vibração, expansão da Consciência, traduzindo-se pelas manifestações novas da
circulação da Energia.

Esta Energia que não é mais da Energia vital falsificada e comprimida, mas que se traduz, em suas estruturas, pela
participação da Energia-Luz Vibral, chamada de Energia Supramental, no conjunto dos circuitos energéticos

existentes e criados pela presença do Espírito.

Assim, vários seres humanos percebem o que vocês chamam de chakras, o que nós chamamos de lâmpadas.

Vários seres humanos percebem um Fogo ou uma Vibração circulando no conjunto de suas estruturas.

***

Desde 15 de agosto, o Arcanjo Metatron, pela revelação das últimas frequências: Ki-Ris-Ti, Bem (ndr: ou Atração),
Mal (ou Repulsa) e Unidade (**), permite vibrar em vocês as quatro Dimensões e as quatro direções do Espírito

Santo.

As partículas adamantinas [Agni Deva] se agregam e se acumulam no seu Templo e no exterior do seu Templo de
carbono, ali associando partículas de sílica (silício) que são capazes de fazê-los vibrar em ressonância com a matriz

cristalina do sol central da galáxia e do centro galáctico.

É isso que vocês vivem agora.

Por esses pontos de Vibração, vocês tocam o acesso à Unidade, o acesso ao Estado de Ser, que os coloca em
contato com o Espírito da Verdade, o Espírito da Unidade, e que foi chamado de nova Tri-Unidade, Cristo, Maria e

Miguel.

Vocês reencontram então sua herança Unitária, sua Dimensão original, pela ativação das quatro linhagens, em
ressonância, é claro, com os quatro Hayoth Ha Kodesh e os quatro elementos originais.

Assim, foram-lhes comunicados os cinco novos corpos e os cinco novos potenciais espirituais.

Esses sete reunificados, esses sete antigos, falsificados, comprimidos, reunificando-se com os cinco novos, voltam a
dar a Tri-Unidade.

Os doze corpos reais, existentes além da matriz falsificada, traduzem-se pela reativação do que é chamado de ‘doze
Estrelas de Maria’ em sua Coroa da cabeça.

Cada uma dessas Estrelas tem uma função espiritual, do mesmo modo que cada um dos corpos tem uma função
espiritual.



Esta função, vocês a redescobrirão, vocês a trarão por sua manifestação do Espírito na matriz.

Por esses pontos de Vibração, onde existe uma localização na própria forma fixa de 3ª Dimensão, unificando-os, pela
ressonância com as doze pontes de Luz da alma e as doze pontes de Luz do Espírito – existente no chakra

de enraizamento da alma e no chakra de enraizamento do Espírito – permitindo-lhes se religarem, desta vez, através
do Antakarana, ao Estado de Ser.

***

A própria Terra está agora religada ao sol por filamentos de partículas adamantinas, reforçados pela Presença da
vanguarda da Frota Intergaláctica estacionando ao redor do sol.

Hoje, e nos próximos dias, a Onda Galáctica, em seus efeitos Vibratórios e de Consciência, começará a estender, de
maneira muito mais intensiva e extensiva, suas partículas ao redor do planeta Terra, traduzindo-se, para vocês, por
um aumento das percepções Vibratórias em suas Três Lareiras e, para aqueles de vocês que não ativaram ainda

essas Três Lareiras, viver as primícias da ativação.

As Estrelas da cabeça acender-se-ão, umas após as outras, conduzindo, daqui a pouco tempo, estimado no final de
seu mês de setembro, à ativação completa da Coroa Radiante da cabeça, através do desenvolvimento dos doze Véus

de Luz, correspondendo aos seus doze veículos de Eternidade, existentes em todas as Dimensões Unificadas,
permitindo-lhes, então, a partir daquele momento, tomar a forma que lhes convier, a fim de experimentarem a

Vibração e a Dimensão que lhes cabe descobrir, ou, antes, redescobrir.

Eu darei então, dentro de poucos dias, os meios, o Yoga que eu chamo de ‘Yoga da Unidade’ (***), permitindo, por
gestos simples, utilizando suas mãos e sua consciência, colocar equilíbrio a associação dessas Estrelas, 2 a 2, 4 a 4
ou 3 a 3, permitindo, então, conhecer o que se chama de ‘linhagens espirituais’, experimentar os quatro elementos,
não mais falsificados, mas autênticos e permitindo-lhes, também, desencadear os fenômenos de mutação Vibratória
finais correspondendo à ativação da Merkabah, à ativação total da ‘Ponte de Luz’ existente entre esse corpo-Templo

e o Espírito, tal como ele lhes chega, mas inteiramente.

Vocês poderão então, e à vontade, experimentar estados Vibrais da Luz mesmo nesse Templo; perceber os efeitos
em sua vida, pelo ‘princípio da Lei da Atração e da Graça’; manifestar em sua vida o que é necessário, não mais por

uma projeção exterior, não mais pelo medo, mas de maneira interior, pela Graça e pela Ação da Graça.

***

Há, portanto, cinco novas frequências associadas ao seu Templo, permitindo estender os doze Véus ou doze Estrelas
de Luz.

Essas doze Estrelas têm funções.

Essas funções são reunificadas, assim como eu o disse, 2 a 2, 4 a 4 e 3 a 3.

O manejo das Estrelas por sua consciência e por suas mãos permitirá extraírem-se, inteiramente, da matriz,
realizando o final da constituição da sua Merkabah individual, traduzindo-se sobre a Terra, assim como vocês o

observam, por manifestações cada vez mais autênticas, de embarcações de Luz dependentes das embarcações-mãe,
chamadas de ‘Esferas de Luz Branca’, manifestando-se em seu céu.

Do mesmo modo vocês vão observar cada vez mais fenômenos noturnos, correspondendo à visão, bem real,
da Onda Galáctica em seu céu e se aproximará, de semana em semana, desse mundo e de sua forma.

O que se produzirá no céu, produzir-se-á no interior de vocês.

Os mecanismos Vibratórios vão se intensificar, como jamais foi possível até o presente, mesmo para os Neófitos,
mesmo para os seres despertados e realizados.

Vocês serão, então, chamados a viver, cada vez mais, episódios de Samadhi, de Alegria Interior extrema e,
paralelamente a isso, episódios, eu diria, como de entorpecimento total desse Templo, permitindo-lhes explorar a

Vibração, dentro do Templo, e fora do Templo.



Tudo isso faz parte de uma lógica perfeita, permitindo-lhes, num tempo descontado, viver o que vocês têm a viver, a
fim de que, no momento vindo, quando a Onda Galáctica chegar sobre a Terra, escolher seu Coração, mergulhar em

seu Coração e se reencontrar no seu Estado de Ser.

Os mecanismos dessa passagem são claros e eles se tornarão cada vez mais evidentes, sem passar pelo filtro do
mental, progressivamente e à medida que vocês explorarem e viverem esses estados Vibratórios específicos situados

além do Samadhi, que lhes permitirão experimentar, por vezes de maneira dolorosa, devido às oposições e
resistências que podem ainda se manifestar pela personalidade e seus medos, mas que, a prazo, os conduzirão para
viver uma fluidez cada vez maior, um estado de harmonia e de Graça cada vez mais perfeito, que, no momento vindo,
estejam certos, lhes permitirá extraírem-se sem dor desta matriz, porque tal é o objetivo da Translação Dimensional.

***

Através da utilização das Estrelas, através do ‘Yoga da Unidade’, tornar-se-lhes-á possível criar a sua própria
realidade, mas também, modificar a estrutura espaço-temporal do desenrolar da sua vida, a fim de criar, literalmente,

o que é necessário para a sua vida e para o seu Espírito.

Isso se fará em toda facilidade, o aprendizado será extremamente breve, porque esses dados estão já codificados em
vocês, em seu Estado de Ser e em sua Eternidade.

Vocês fazem apenas reencontrar o que lhes foi subtraído por Deus/Diabo.

A hora da Fonte e do seu retorno à Fonte chegou.

A hora chegou de voltarem a ser vocês mesmos a sua própria Fonte, Criador e Criatura, a fim de descobrir que não
há qualquer distância e qualquer separação entre o que vocês são, em Verdade, e o que é a Fonte, em Verdade.

Nesse sentido, Miguel os chamou de «Filhos de Luz», porque vocês são os Filhos da Luz e vocês são a Luz.

Isto resta a estabelecer, não unicamente como um conceito, mas sim, realmente, como uma Verdade Vibratória
instalando-se em suas lâmpadas e, sobretudo, no desenvolvimento das doze Estrelas.

É a isso que vocês são chamados a viver, a manifestar, a concretizar e é por esse trabalho que vocês estão
realizando, que se realizará a Ascensão desse mundo, para o conjunto dos humanos que aceitaram e integraram a

Vibração da Unidade.

Hoje, eu ficarei nessas generalidades.

Eu penetrarei, a partir de amanhã, no conteúdo do ‘Yoga da Unidade’, encerrando o trabalho do ‘Yoga da Luz’ e do
‘Yoga da Verdade’, constituindo, então, o conjunto, o ‘Yoga da Tri-Unidade’ ou ‘Yoga da Fonte’.

Se existir, em suas estruturas, em sua consciência, ou em seu mental, perguntas concernentes às generalidades que
acabo de desenvolver, gostaria de responder.

Eu lhes dou então a palavra.

***

Questão: há um paralelo entre os quatro pilares de nosso Templo e os quatro pilares da Consciência (Intenção,
Atenção, Ética e Integridade)?

Caro Irmão, há uma relação direta.

A Atenção e a Intenção são diretamente ligadas ao Aqui e ao Agora e, portanto, a IM e IS.

A Ética e a Integridade estão ligadas ao Alfa e ao Ômega, AL e OD.



Realizando esses quatro Pilares, você revela os quatro Cavaleiros do Apocalipse, você revela os quatro elementos,
você revela, também, em você, suas próprias quatro linhagens, ligadas à ressonância dos quatro Pilares, assim

denominados, ou quatro Querubim, Hayoth Ha Kodesh do Ar, da Água, do Fogo e da Terra.

Há, portanto, sim, efetivamente, uma ressonância direta, Vibratória e real, quanto à utilização da Cruz cósmica
formada em seu Céu.

Esta Cruz de Luz Branca, que alguns de vocês percebem, traçada entre AL e OD, e IM e IS, Aqui e Agora, Alfa e
Ômega, Atenção e Intenção, Ética e Integridade.

Trata-se, é claro, das mesmas funções.

A Consciência tem a capacidade de levar Atenção.

A Atenção é preliminar à Intenção.

Viver entre a Atenção e a Intenção é viver o presente, ou seja, o Aqui e Agora.

Entre o IS e o IM da Cruz se encontra o ER, ou seja, o Coração.

Aqui e Agora.

A Ética é o que confere a Unidade, além do Bem e do Mal.

O Bem e o Mal não sendo mais um princípio de evolução ou de involução, mas sim um fator de lei, de ressonância e
de Atração ou de Repulsa, sobre o qual não existe qualquer julgamento de valor, tal como definido em sua Dimensão,

pelo Bem e o Mal.

E, enfim, a Integridade é a capacidade para respeitar a Lei de Atração e de Graça da Fonte, qualquer que seja a
manifestação da Consciência nos Multiversos, nas Multidimensões, quaisquer que sejam os mundos e os sistemas

solares penetrados pela Consciência.

Superando esta forma fixa, chamada de Templo, nesta 3ª Dimensão, reencontrando o corpo de Estado de Ser,
qualquer que seja sua Dimensão de pertencimento, lhes é possível viajar nos mundos, nos sistemas solares e nos
planetas, respeitando, nesses níveis, as leis de funcionamento das diferentes formas de Vida Inteligente, quaisquer

que sejam.

Assim, a Vida é enquadrada pela Cruz cósmica, permitindo se estender nas quatro direções, respeitando os Pilares
de cada mundo e de cada Dimensão.

Assim podem ser definidas, a Atenção, a Intenção, a Integridade e a Ética.

É, portanto, o quadro da Liberdade.

Esses quatro elementos e essas quatro Vibrações são os Pilares de sua própria Liberdade, permitindo-lhes se
juntarem à Merkabah e, portanto, viajarem de maneira livre, de mundos em mundos, e de Dimensões em Dimensões.

É isso que se instala em vocês hoje, e eu lhes comunicarei a partir de amanhã, o modo de ativar, de maneira muito
simples, esta primeira Cruz.

Existem outras Cruzes, em ressonância com as Estrelas, mas nós veremos isso amanhã (***).

***

Questão: como se articulam esses três Yogas? Um substitui o outro? Há uma ordem?

Cara Irmã, há uma ordem para aqueles que descobririam, hoje, este ensinamento, porque ele é um.

O primeiro é, então, o YOGA DA LUZ, aquele que permite ativar as cinco frequências de base, as cinco harmônicas
do OD-ER-IM-IS-AL.



Uma vez o ‘Yoga da Luz’ realizado, resta a unir, 2 a 2, essas cinco frequências harmônicas, o que chamei de YOGA
DA VERDADE.

A etapa final sendo o YOGA DA UNIDADE, revelado pelas doze Estrelas.

Assim, de acordo com o nível Vibratório de cada um, pode ser possível, e necessário, passar pelos três níveis
sucessivamente, mas o objetivo final é, obviamente, o ‘Yoga da Unidade’, correspondendo à colocação em serviço e

em Vibração, 2 a 2, 4 a 4 ou 3 a 3, as doze Estrelas da cabeça e da Coroa, é claro, situada ao Centro.

E, de qualquer modo, a Coroa Radiante da cabeça não pode ser totalmente ativada ao nível desses doze pontos se o
Coração não está, ele mesmo, na Coroa Radiante, que é então a Roda na Roda.

Assim, portanto, se, em você, a Coroa Radiante da cabeça é perceptível através das doze Estrelas, você pode se
consagrar ao ‘Yoga da Unidade’.

Se os pontos de Vibração da cabeça e, em particular, quando das efusões das doze Estrelas de Maria, não estão
realizados pela percepção consciente dos doze pontos, é-lhe talvez, naquele momento, possível e desejável rever e

voltar a praticar o ‘Yoga da Verdade’ ou o ‘Yoga da Luz’.

O ‘Yoga da Luz’, assim, é o fundamento das novas Vibrações.

O ‘Yoga da Verdade’ é a ligação e o ‘Yoga da Unidade’ é o objetivo.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a percepção das Vibrações interiores e exteriores quando nosso Templo for
entorpecido?

Em um estágio de circulação da Consciência e da Energia, no momento em que a Energia etérea passa ao nível
Supramental, seja pela associação de partículas adamantinas, seja pela transformação de seus próprios glóbulos de

vitalidade e de Prana, acontece então um processo chamado de ‘switch da Consciência’ por Sri Aurobindo.

Naquele momento, a Vibração se torna intensa, ela se transforma, podendo por vezes, ao nível desse Templo, dar
rigidez, entorpecimento [adormecimento], em alguns lugares do corpo ou na escala do corpo inteiro.

É esse processo que se produzirá durante o que foi chamado de três dias de trevas, que se produzirão.

Esses ‘três dias de trevas’ serão vividos por antecipação, por períodos cada vez mais intensos de pseudo-paralisia
desse Templo, permitindo-lhes estarem liberados desse Templo, de maneira efêmera, a fim de ver e viver seu corpo
de Ressurreição, tal como foi nomeado por Sri Aurobindo e que nós chamamos, hoje, de corpo de Estado de Ser.

Assim, o desenvolvimento do Samadhi, da Alegria Interior, pela ativação da Coroa Radiante do Coração, pela
Vibração do Coração, pela ignição das doze Estrelas ao nível da cabeça e da Roda na Roda vai, ao mesmo tempo,

favorecer o Samadhi e, ao mesmo tempo, favorecer o entorpecimento desse corpo, começando, o mais
frequentemente, pelas pernas ou os braços, e percorrendo, em definitivo, o conjunto desse corpo.

Quando o conjunto desse corpo estiver entorpecido, naquele momento, vocês serão livres e liberados.

É este aprendizado que vocês realizam, um duplo aprendizado, a vivência do Samadhi e a vivência do que foi
chamado por alguns médiuns: a estase.

A um dado momento, o afluxo do Supramental nesse sistema solar será tal que, pela ressonância e atração, a
Vibração do núcleo cristalino da Terra se tornará perceptível, em seus pés e em suas pernas, ou em seus braços.

Este entorpecimento vibrante percorrerá então o conjunto de seu Templo, colocando-os em catalepsia e permitindo-
lhes, então, enfrentar e viver o que é chamado de ‘três dias de trevas’.

Vocês não têm com o que se preocupar, vocês não têm que projetar, vocês não têm que supor, vocês não têm que
temer nem que esperar, vocês têm apenas, ainda uma vez, que viver o processo transformador da Vibração e da

Consciência que está em curso.



Porque não é seu mental que decidirá, não é sua personalidade que decidirá, mas, como nós sempre
dissemos, unicamente a Vibração.

O desenvolvimento da Vibração através das doze Estrelas, na escala de seu Templo, será a testemunha direta de
sua capacidade para viver a transformação final e nada mais.

***

Questão: o que é para as crianças, durante esta estase?

Caro Irmão, assim como foi dito e repetido por muito numerosos intervenientes, você não tem que se preocupar com
as crianças.

As crianças entrarão em estase porque elas não têm o mental, ou seja, abaixo de 14 anos, e com uma inacreditável
facilidade.

É, antes, com você, que você deve se preocupar, pela própria existência do mental, de seus apegos e de seus
fragmentos de personalidade restantes.

Enquanto que com as crianças, independentemente de quem sejam e quem quer que sejam seus pais, a
personalidade não está ainda construída, ela não tem, portanto, que ser transmutada, dado que ela não existe.

As crianças viverão a chegada da Onda Galáctica com tanta facilidade e com tanta rapidez que vocês não terão que
se preocupar de forma alguma por elas.

Será o mesmo para os animais e para os vegetais.

Somente o humano, em resumo, coloca problema.

Entre 14 e 21 anos, tudo dependerá da estrutura mental.

Aí, nesse nível, nós não os chamamos mais de crianças, mas de adultos, qualquer que seja a idade da maturidade
legal, de acordo com o país.

Para além de 14 anos, o mental desceu e vem encobrir a Verdade.

Da importância do véu da ilusão dependerá a facilidade ou a dificuldade de viver o fenômeno de estase.

***

Questão: a presença delas [crianças] poderia obstruir o processo de estase dos pais?

Não, porque esse processo de estase será também vivido, mesmo se o humano não esteja pronto.

As circunstâncias dessa vivência serão, obviamente, muito diferentes, segundo a facilidade e a faculdade que vocês
terão para se estabelecerem na Vibração das Coroas Radiantes.

Cada um viverá, naquele momento, o que tem a viver, em função do que construiu como caminho e como
Eternidade.

Esse processo não tem que preocupá-los porque será, contrariamente ao que vocês podem projetar hoje, um
processo extremamente natural.

É o mesmo do processo da morte.

Alguns ali se prepararam toda sua vida.



Outros não estão preparados de forma alguma e, no entanto, o vivem sem qualquer dificuldade.

A capacidade que vocês têm, para resistir ou para se abandonar ao que vem fará toda a diferença de sua vivência em
Consciência.

Isso foi desenvolvido muito longamente pelo Arcanjo Anael, como processo de abandono à Luz.

Isso faz parte, também, do que eu disse há pouco mais de um mês, referente à diferença entre a consciência do
Ego e a Consciência do Coração.

Se a Consciência e a Vibração estão colocadas no Coração, você não terá qualquer dificuldade para fazer abstração
do que resta de sua personalidade.

Se sua Consciência está colocada na personalidade, você terá muita dificuldade para encontrar o Coração e,
portanto, para viver esse processo em serenidade de Consciência.

O corpo, quanto a ele, não será uma preocupação.

Somente a Consciência o será.

***

Questão: o que acontecerá após esses três dias?

Vocês verão, efetivamente.

Simplesmente, sem fazer jogar qualquer projeção mental, é que o mundo será bem diferente.

Mas, ainda uma vez, não é o fim desse mundo, nem o final desta ilusão, mas uma etapa para esse final.

***

Questão: você pode me fazer viver o Samadhi?

Cara Irmã, sempre foi expresso que esse último passo apenas você pode dar.

É o abandono final da personalidade para o Estado de Ser.

Isso passa pela Coroa Radiante do Coração ativada e isso passa pelo mergulho da consciência comum se
abandonando e, portanto, de qualquer modo, vivendo sua própria morte.

Isso necessita dar esse último passo você mesma, que é abandono total da ilusão.

Enquanto existe uma reserva ou uma resistência, o Samadhi não pode ser vivido.

Eu especifico, entretanto, que o conjunto de mecanismos Vibratórios vividos desde o início de seu ano, seja por
nosso intermédio, nós, 24 Anciões, seja por intermédio dos 7 Arcanjos ou, desde pouco, por Maria e suas 12 Estrelas,

deve conduzir para viver o Samadhi.

Há também, como vocês descobrirão, eu penso, dentro de pouco tempo, hoje e também na escala deste planeta, um
Arcanjo cujo objetivo é favorecer a reversão e a Presença.

Trata-se do Arcanjo Uriel, acompanhado, na ocorrência, nesta missão, por Gemma Galgani, Estrela da Unidade.

A Unidade e a Presença permitem, pela Vibração conjunta, viver o Samadhi.

Mas existem, ainda uma vez, muito numerosos Samadhi.



Existem 7, conduzindo ao Maha Samadhi, que é aquele que corresponderá ao fenômeno final.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caras Irmãs, caros Irmãos, eu vou lhes transmitir, do meu Coração ao seu Coração, a Paz, a Alegria, a
Verdade.

Até breve.

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

(*) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

(**) – Em nota adicionada ao final da mensagem original do Arcanjo Metatron (15.08.2010) em 22 de agosto, o redator
relata que as 3 novas Chaves são 3 Estrelas de Maria:UNIDADE, BEM e MAL. A frequência Ki-Ris-Ti aparece

representada apenas no esquema, sem qualquer menção do redator:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-de-agosto

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=711

(***) – ‘YOGA DA UNIDADE – 1, 2 e 3’:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=750

16 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Silêncio, Som, Vibração, Eternidade.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Luz, Vibração.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Amor, Vibração.
...  Efusão de energia...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Alegria, Vibração.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Luz, Ondulação.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Criação, Criar.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
Aqui e Agora. Hic e Nunc.
... Efusão de energia ...

Silêncio e Som.
... Efusão de energia ...

Presença.
... Efusão de energia ...

Eternidade.
... Efusão de energia ...

URIEL - 16 de setembro de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-Spvy7pKyK34/UW0IgwWGdCI/AAAAAAAAAl0/YAwh-BlitxI/s1600/00uriel.gif
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Unidade, Amor.
... Efusão de energia ...

Fogo e Alegria.
... Efusão de energia ...

Vibração.
... Efusão de energia ...

Unidade, Graça e Leveza.
... Efusão de energia ...

União e Fusão, Liberdade.
... Efusão de energia ...

Vibração.
... Efusão de energia ...

Verdade Una, Coração.
... Efusão de energia ...

Uriel e Unidade.
... Efusão de energia ...

Gratidão, Plenitude, Onda de Fogo.
... Efusão de energia ...

Em Unidade e em Verdade.
... Efusão de energia ...

Até logo.

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

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, onde quer que estejam sobre a Terra, eu agradeço, hoje, por me acolherem, nesse dia e
nesse momento.

Eu aproveito minha Presença para agradecer, também, o trabalho de Luz que vocês realizam, com Amor, cada noite
[cada tarde].

Hoje, e até a festa do Arcanjo Miguel, há 12 dias.

12 dias como os 12 trabalhos.

12 dias como as 12 etapas.

12 dias como minhas Estrelas.

Cada dia, doravante, vai se despertar, sobre a Terra, uma Luz, permitindo, ao final desses 12 dias, despertar, sobre a
Terra, a totalidade das 12 Estrelas (minhas Estrelas que me acompanham no Céu como aquelas que estão na Terra).

12 etapas permitindo o ‘círculo completo’ para concluir a preparação, sua preparação.

A preparação da Terra e de todo o sistema solar.

Juntos, vocês, vocês todos, e nós, vamos nos alegrar.

A conexão vai se estabelecer de maneira mais direta, mais efusiva.

***

Durante esses 12 dias, vocês irão, uns e outros, perceber, entender, ver, cada um à sua maneira e ao seu modo,
quem eu sou.

Em vocês e para vocês.

MARIA - 17 de setembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-_JHzAPUZt_4/UYhTj8gCSYI/AAAAAAAABoM/6Mwi6ddDttY/s1600/maria6.JPG
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Vários de meus Filhos que ainda não se reuniram conosco reunir-se-ão, nessa ocasião, diante da evidência e da
Verdade.

Cada dia aproxima doravante de minha Presença, de meu Anúncio, aquele de minha Realeza.

Eu sei que muitos dos meus Filhos, todos estando voltados para o seu Ser Interior, para suas vibrações, projetam
esse momento com uma impaciência bem justificada.

Até a festa do Arcanjo (ndr: em 29 de setembro de 2010, festa de Santa Michel, para o Arcanjo Miguel) tudo se torna
possível.

***

Muitos de meus Filhos ouviram falar disso que foi denominado, por muitos profetas, os “3 dias de Trevas”.

Estejam seguros e certos de que estabelecendo a conexão com sua Mãe de todos, vocês serão prevenidos desse
momento.

Esse momento será aliás perceptível, não por seus pensamentos, suas projeções, mas, bem mais, realmente, pela
qualidade e a intensidade das Vibrações que irão viver naquele momento.

Seu som (o som de sua alma e de seu Espírito) tornar-se-á então particular.

E é em meio a esse som e a essa Vibração de seu Coração, que eu irei me expressar para anunciá-lo, 72 horas
antes.

Meus Filhos bem amados, não busquem a data.

Vivam o momento, na totalidade de sua própria Presença, porque, até o dia 29, às 21h00 [16h00 – hora de Brasília],
nós estaremos, todos juntos, e vocês, e nós, com o Arcanjo, para vibrar em uníssono, no Coração do Fogo da

Verdade, do Fogo do Amor.

O fogo elétrico será então concluído sobre esta Terra, permitindo, por sua reunião com o Fogo do éter e o Fogo da
Terra, abrasá-los de Amor e de Verdade.

***

As 12 etapas (esses 12 dias) pedindo de sua parte uma interiorização, uma Alegria, uma certeza e uma firmeza que
lhes permitirão, cada dia, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], pressentir e sentir em vocês o apelo de minha

Presença.

Novamente, pela Vibração, pelo som, para alguns pela visão, para outros pelas palavras, permitindo-lhes identificar,
formalmente, em suas noites ou em seus dias, nosso reencontro.

Vocês irão adquirir uma potência nova, um Amor revivificado.

Seu corpo transformar-se-á.

Novas percepções irão emergir em vocês.

Vocês irão se reconhecer, uns, outros, como meus Filhos.

Como tendo despertado, em vocês, o Cristo Interior, seu olhar não será mais jamais o mesmo.

Vocês são todos, sem exceção, convidados a essas reuniões com vocês mesmos e com Cristo.

Eu sou a garantia.

Eu sou a ligação.

Cada noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], a Roda na Roda despertar-se-á em Majestade, um ponto após o
outro, juntando-se então, àqueles que ainda não o vivenciaram, dia após dia, até o levantar dos 12 véus e a ativação

dos 12 pontos, completamente.

***

Eu digo que nesse momento mesmo, representantes dos 24 Anciãos, 24 Melquizedeques, irão entregar-lhes o
ensinamento da ‘Yoga da Unidade’, aquele do retorno ao Amor e à Verdade, à sua Unidade e então à sua Eternidade.

A Luz surge, cada vez mais, em vocês, como sobre o que deve ser iluminado sobre esse mundo e transcendido.

Cada dia vocês portam uma Energia nova, uma Consciência nova.



Cada dia se revela, em vocês, doravante, a certeza interior e a vivência do que vocês são.

Lembrem-se também, seus Irmãos e suas Irmãs que ainda não vivem isso: não os intimidem, deixem-nos vir a vocês,
por sua qualidade de Ser, por sua Presença, por sua Luz.

***

Não coloquem sua atenção, não mais, nesses 3 dias de Trevas.

Eles virão em breve porque quanto mais eles forem colocados distante no tempo, mais o tempo que restará depois
será curto e isso é bom.

Como eu o disse repetidamente, eu não venho certamente punir meus Filhos, nem maltratá-los, mas revelá-los a eles
mesmos, ao que eles são, além dos véus da Ilusão.

Eu venho por isso, unicamente para isso.

A Frota de Luz se torna cada vez mais perceptível em seus Céus, porque a Luz brilha mais e mais, em vocês.

Nosso contato é agora.

Pela Vibração, pelo som, pela visão, pelo estado de Ser, vocês se conectam à minha Presença que se dispõe e se
revela em vocês.

***

Vocês estão, realmente, na época do Anúncio, o Anúncio do que vocês são, o Anúncio do que eu sou e de quem nós
somos, uns e outros.

Isso assinala, seguramente, o fim da Ilusão, da separação, do retorno à Unidade, à Verdade, à Alegria.

O que é Sombra e falso deve agora dar lugar à Verdade, em vocês, como em seu exterior, em suas relações, nos
diferentes segmentos de suas vidas.

***

Meus Filhos, eu chamo todos vocês para ser a Luz do mundo, para acolher, para nos acolher, Cristo, Miguel e mim
mesma, porque nós viemos a vocês.

Quanto mais vocês se alinharem, mais estarão em Paz, mais vocês apoiar-se-ão e mais vocês irão superar as
contradições desse mundo ilusório e mais vocês irão integrar minha Presença e minha Revelação.

Nós os esperamos, e nós o sabemos, cada dia, mais numerosos, a Vibrar em sua Presença, a Vibrar na Unidade.

Isso transcorre, para muitos de vocês, por revoluções Interiores e exteriores.

Diante da iminência e da urgência da mudança, sua alma e seu Espírito percebem isso, por Vibração, por tensão às
vezes, mas também como uma evidência para propiciar as mudanças importantes e úteis para vocês, para cada um

de vocês,

Vocês estão, eu repito, no tempo do Anúncio.

***

Toda noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], uma Luz se acenderá, em vocês e sobre a Terra.

Começando, naturalmente, pelo Alfa.

Continuando, no dia seguinte, pelo Bem.

No outro dia, pelo Mal.

No próximo dia, pela Clareza.

No dia seguinte, pela Precisão.

No outro dia, pelo Aqui.



No próximo dia, pelo Agora.

No dia seguinte, pela Unidade.

No outro dia, pela Profundez.

No próximo dia, pelo Ki-Ris-Ti.

No dia seguinte, pela Visão.

E, fechando o círculo, pelo OD, realizando, em vocês, a promessa de Cristo: “eu sou o Alfa e o Ômega”.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês poderão, naquele momento, o dizer e o afirmar, porque vocês estarão coroados.

Coroados de graça, coroados de Luz.

Restará então cumprir o porquê vocês vieram, desde tanto e tanto tempo, para muitos dentre vocês.

A memória, a lembrança se revela, em vocês, gradualmente e à medida que se revelam as 12 Luzes desses 12 dias.

Naquele momento, vocês não poderão estar no questionamento, mas vocês estarão em todas as respostas para
conduzir à sua vida, ao seu caminho, à sua Luz e nós estaremos então com vocês, umas, outras, uns, outros, em

função de suas afinidades, em função de suas próprias Vibrações.

Vocês compreenderam, então, a separação entre os planos termina.

Certamente, isso não é o final, mas é em todo caso um fim.

***

Regozijem-se, mas, principalmente, sejam humildes, porque na humildade brilha a mais intensa das Luzes de
Verdade.

E, nessa humildade, vocês encontrarão sua força Interior, a força do Ser Unificado.

A força e o sopro de ser, sustentado por Cristo, Miguel e mim mesma.

Nessa noite, então, a primeira noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], é o início: oAlfa.

As 12 Estrelas despertas irão elaborar uma tenda de Luz se juntando no centro, em ER, permitindo à Fonte de Cristal
regá-los na Fonte, diretamente.

Meus Filhos bem amados, que estão alinhados com minha Presença, em todo o mundo, juntos, permaneçam em
comunhão por minha efusão, em vocês, alguns minutos de seu tempo.

A eternidade se revela.

... Efusão de energia ...

***

Lembrem-se, recordem-se: na humildade e na simplicidade encontra-se o que vocês são.

Recordem-se, lembrem-se o que vocês vieram fazer nesse mundo, vocês que não são desse mundo.

O momento da liberdade chegou, se vocês o desejam.

A humildade e a simplicidade são os elementos que são necessários e suficientes para viver esses momentos.

Meus Filhos bem amados, eu marco então encontro com vocês, toda noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília].

Juntos, nós acenderemos, uma após outra, essas 12 Estrelas.

Eu voltarei a me expressar, pela minha Presença e por minhas palavras (às quais eu peço que se unam, fisicamente
ou em espírito), no dia seguinte da vinda do Arcanjo, no dia 30, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília] (ndr:

intervenção do Arcanjo Miguel no dia 29 de setembro às 21 horas, em seguida a de Maria no dia 30 de setembro às
21 horas).

E eu marcarei em seguida um encontro alguns dias depois, no dia 3 do mês seguinte (ndr: 3 de outubro de
2010) o mês do Anúncio, às 15 horas [10h00 – hora de Brasília], para que nos reunamos todos juntos, em Verdade

e em Unidade, na Luz Crística reencontrada.

***



Meus Filhos bem amados, o momento chegou de me retirar desse canal para estar em cada um de vocês, pela minha
Presença vivificante de Mãe, pela nossa Comunhão.

Eu lhes digo então até logo e também a cada noite.

Cada noite, uma Luz a mais.

Eu amo vocês.

Até logo e até breve.

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

Marie_part1-17-9-2010
Carregado por autresdimensions. - Ver mais webcams

Marie_part2-17-9-2010
Carregado por autresdimensions. - Ver mais webcams

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

MATERIAL ADICIONADO EM 18.09.2010

Nota do Redator – 1: Lembramos que jamais Maria significou que os 3 dias ligados a seu Anúncio correspondem aos
3 dias de "trevas".

Como Maria e outros intervenientes o precisam regularmente: o elemento essencial e capital do caminho para a
Unidade é permanecer centrado no instante, Aqui e Agora e, portanto, se abster de qualquer projeção ou suposição

que virão, inevitavelmente, do mental.
Respeitando isso, nós não responderemos, portanto, a nenhuma questão sobre esse assunto.

***

Nota do Redator – 2: Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir seu horário local.

***

Nota do Redator – 3: Os encontros são então:

Dia 29 de setembro de 2010, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília]: MIGUEL

Dia 30 de setembro de 2010, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília]: MARIA

Dia 3 de outubro de 2010, às 15 horas [10h00 – hora de Brasília]: MARIA

***

Nota do Redator – 4: Em 18 de setembro nós suprimimos uma vírgula na parte final do texto, que podia prestar à
interpretação quanto à data de 3 de outubro.

***
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 ~ A TRANSFORMAÇÃO EM CURSO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam todo meu Amor.

Eu venho a vocês para expressar certo número de elementos que vão entrar em ressonância com o aprendizado que
vocês efetuam, pelo ensinamento e pelo que vocês realizam relativos aos novos corpos e os diferentes yogas que

vocês praticam.

Vamos ver como, através de certo número de elementos muito simples, lhes é possível, pela ressonância de seu
corpo e da respiração, levar a efeito e ação certo número de potenciais que, até o presente, não podiam ser tocados

nem mobilizados.

Não voltarei, obviamente, sobre a definição do yoga ou dos yogas, porque existe, como talvez o saibam, uma
imensidão.

Cada um deles tem suas especificidades, cada um deles tem suas posturas, tem suas técnicas e seus objetivos.

Eu insistiria, sobretudo, em certo número de ‘generalidades’, concernentes a essas posturas, essas posições,
qualquer que seja o yoga, que têm a particularidade de colocar em equilíbrio ao mesmo tempo a energia e ao mesmo

tempo a Consciência.

O conjunto dos movimentos de seu corpo, de nossos corpos, são sujeitos a automatismos.

Esses automatismos se reproduzem durante toda a vida.

Eles permitem assumir certo número de funções que se tornam, assim, ‘inconscientes’, o que quer dizer que não há
necessidade de levar a consciência sobre o ato de respirar ou de andar para que a respiração ou a marcha se

efetuem.

O objetivo do yoga é, obviamente, o inverso.

É o de conscientizar os movimentos, as formas, as posturas, que são capazes mesmo, pela posição de
diferentes setores do corpo, de colocar em equilíbrio certo número de movimentos de energia e, consequentemente,

da Consciência.

***

SRI AUROBINDO – 17 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Hoje, através da ativação de certo número de pólos do ser humano e, em particular, através da modificação do
‘gradiente de carga elétrica’ existente entre a superfície da Terra e as camadas superficiais e profundas da atmosfera,

esse gradiente é profundamente transformado, modificado.

Obviamente, ele se impacta no ser humano pelos pés, pela cabeça, e por tudo o que é de natureza eletromagnética,
seja permanente ou intermitente.

Quero falar com isso do centro energético chamado baço, do plexo solar e, é claro, do plexo cardíaco.

Assim, portanto, o ser humano está sujeito, queira ou não, a modificações importantes das cargas elétricas existentes
na superfície de seu envelope corporal.

Essas cargas elétricas podem ter efeitos que vocês qualificariam de deletérios, na medida em que eles podem induzir
certo número de anomalias, tanto nos seres humanos que seguem um caminho de transformação para a Luz, como

naqueles que se opõem pelo momento.

Isso é muito simples de compreender.

Isso vai se traduzir por uma modificação dos ritmos biológicos, por uma modificação importante do que é chamada de
memória, e uma modificação importante dos modos de funcionamento que escapam, frequentemente, à compreensão

do ser humano desperto ou adormecido.

A modificação dessas cargas elétricas é uma realidade.

Ela é, aliás, perfeitamente conhecida de seus cientistas, que dela se servem para tentarem se opor à chegada da Luz
em seu mundo.

O desenvolvimento dos campos elétricos e do eletromagnetismo e da eletrônica é, antes de tudo, destinado não a
lhes trazer conforto, mas para tentar evitar, justamente, a chegada da Luz e de certa forma de eletricidade sobre

esse mundo.

Aí está o primeiro objetivo.

Entretanto, essas cargas elétricas são duravelmente modificadas.

Elas se impactam prioritariamente sob os pés e sobre a cabeça, vindo modificar, sem entrar nos detalhes, o que é
chamado de ‘gradiente eletrostático’, fazendo com que a carga estática do ser humano (que é da ordem de várias

centenas de milhares de volts) esteja sendo modificada e isso desde já certo número de anos importante, dado que
em minha vida eu pude começar a compreender, vivendo, o que acontecia através desta modificação da eletricidade.

O objetivo é, obviamente, modificar a Consciência do ser humano.

Qualquer que seja seu grau de vontade para a Luz, qualquer que seja sua aspiração para não mudar ou para mudar,
o ser humano, que ele queira ou não, está sujeito a esses gradientes.

Obviamente, o efeito desse gradiente e dessas modificações de carga elétrica será profundamente diferente, de
acordo com a utilização que é feita e segundo, sobretudo, a Consciência que ali é colocada.

***

Quando eu fui São João, em termos que à época me eram desconhecidos, sob o ditado do Cristo, escrevi que
haveria muitos chamados, e que estes seriam marcados na fronte.

Essa marcação na fronte nada mais é que a redistribuição da eletricidade existente ao nível do pólo o mais alto do
ser humano, ou seja, sua cabeça.

Como o sabem agora, não é porque a eletricidade se modificou ao nível da cabeça que há abertura à Luz.

É um preâmbulo e uma preliminar que, segundo a utilização que será feita dessas cargas elétricas pela Consciência,
vão conduzir ou não à transformação luminosa do ser humano,substituindo progressivamente, ao nível da estrutura

física constituída de moléculas de carbono pela associação, não mais de moléculas de prana, mas de partículas
chamadas de adamantinas, a estrutura de carbono em estrutura de silício.



Costuma-se compreender que os vegetais, por exemplo, desassimilam o carbono em silício, pela destruição do
carbono.

O objetivo aqui é uma transformação alquímica real de suas células, ao mesmo tempo que de sua Consciência.

Isso permitirá, também, pela distribuição e a modificação das cargas elétricas, induzir ao nível celular o que é
chamado de ‘mutação genética’, que se prepara para receber a Luz sob forma de partículas adamantinas e,

sobretudo, de raios gama e de raios X, vindos dos fins longínquos do universo e, em particular, de três fontes bem
distintas, chamadas e formando a Onda Galáctica.

***

A Onda Galáctica não é simplesmente a influência do Sol Central da galáxia ou a influência do Centro Galáctico, mas,
bem mais, é a emissão de irradiações-gama vindas de fontes luminosas situadas em diferentes lugares deste

universo, tal como vocês o veem.

Essas irradiações têm por objetivo estabilizar as partículas adamantinas em sua estrutura.

Isso vai se traduzir, para a consciência do ser humano, sem entrar mais adiante nos detalhes, por certo número de
‘modificações de percepções’: ampliação da percepção do corpo, ampliação da percepção da consciência e da

interação com o que é chamado de ambiente, traduzindo-se ao extremo por uma fusão no Todo, perda dos
marcadores tempo-espaciais, perda dos limites do corpo.

Esse processo visa permitir, no momento vindo, poder acolher o que é chamado de ‘corpo de Estado de Ser', que é
uma estrutura que se situa fora desta Dimensão e, no entanto, chamada a entrar em contato com sua Dimensão.

É o que eu chamei, quando fui São João, de Corpo de Ressurreição.

Foi também chamado, no Apocalipse de São João, o ‘momento da pesagem das almas’, no momento em que os
chamados e os escolhidos subirão um a um na Luz, por intermédio de uma Ascensão ilustrada pela transferência da
consciência dissociada para a Consciência Unificada, por intermédio do veículo ascensional, pessoal ou coletivo,

chamado de Merkabah.

***

Essas Merkabah coletivas são ilustradas pelo aparecimento de luzes em seus céus, chamadas por alguns de vocês
de Embarcações Mães ou cápsulas de sobrevivência ou, ainda, o termo está na moda, me parece, de orbes.

São essas estruturas, arranjadas de modo específico, que são capazes de lhes permitir realizar, seguindo as linhas
de forças elétricas chamadas de Antakarana, de lhes permitir subir, seja numa embarcação, seja em seu corpo de

Estado de Ser.

Esse processo iniciou desde uma geração.

Ele chega agora a seu termo, o que quer dizer que o conjunto de seus veículos está agora perfeitamente
criado, perfeitamente alinhado para permitir esse momento.

Esse momento não é agora, mas ele está muito próximo.

Ele traduz também em suas vidas e na Consciência e no Ser, certo número de modificações que, para muitos de
vocês, são fundamentais, podendo se traduzir ou por mudanças de lugares, ou por mudanças de pessoas, ou ainda
por revoluções Interiores fazendo-os modificar seus comportamentos, seu papel social, e a vida toda simplesmente,

tal como vocês a concebem e tal como a vivem.

Isso participa de uma mesma transformação comum à Terra, comum ao Homem e comum ao conjunto deste
universo.

As premissas desta transformação são já visíveis para aqueles que se interessam pelo Céu, através do brilho dos



planetas, evidentemente os de seu sistema solar, através da modificação da irradiação eletromagnética do sol, que
obviamente perdeu sua cor amarelo-alaranjada e que emite, agora, no ultravioleta e no branco.

Essas modificações lhes são escondidas e lhes serão escondidas o mais longo tempo possível por aqueles que os
escravizaram porque, evidentemente, eles não querem que vocês reencontrem sua Liberdade.

E, no entanto, esta Liberdade está a caminho.

Ela lhes permite se estabelecerem no Ser ou no Estado de Ser, substituindo a civilização ‘do ter’ pela civilização ‘do
Amor e do Ser’, onde a autenticidade e a Verdade se tornam prioritárias sobre o ter.

Isso concorre também para transformar, de maneira durável e definitiva, a própria concepção que têm os humanos da
humanidade, da sociedade e do papel desta sociedade.

Quer você queira ou não, quer você esteja desperto ou não, cada um irá para onde quiser, em função da alquimia se
operando em seu Ser.

***

Então, seu corpo é um Templo.

Isso, Um Amigo lhes disse.

Mas esse Templo não é nada se não é vivificado pelo Espírito.

O que quer dizer que esse Templo se tornará ativo a partir do momento em que ele conecte o Espírito.

A ‘conexão pelo Espírito’ corresponde ao momento preciso em que o 3º olho se abre e se torna vibrante.

Isso é apenas uma etapa, a primeira, bem a primeira.

Ela não basta, obviamente, para levar a termo a transformação em ressonância com a Luz.

Mas ela é, entretanto, a etapa inicial e primeira.

Muitos entre vocês, aqui como em outros lugares, vivem as transformações sem poder, contudo, ali colocar palavras,
nomes, descrições.

O mais importante, é claro, é vivê-lo, não tanto ter a explicação, mas viver as modificações de consciência,
acompanhando essas modificações de percepções existentes mesmo nesta estrutura física, porque é através dessas

percepções que a consciência se modifica.

Nós frequentemente lhes dissemos que a Consciência é Vibração, e ela o é.

Nos mundos supra lumínicos, a Consciência, eu diria, é apenas Vibração, a corporeidade não é mesmo fixa dentro de
uma forma, dado que ela se expressa através de um veículo que é modulável em função dos desejos, da própria
coloração dos desejos que apresentam esta Consciência habitando um veículo, feito para vocês de partículas

imateriais.

O que vocês chamam de imaterial em seu mundo são apenas partículas não conhecidas, porque não presentes em
seu universo.

E, evidentemente, seus cientistas chamam a isso de ‘antimatéria’.

A antimatéria é, por definição, o inverso do que é chamado por seus físicos, buracos negros, mas bem mais a Luz.

Há, aí também, uma inversão específica, fazendo temer os buracos negros e a antimatéria como algo que significa a
aniquilação total da Consciência.

Ora, nada é mais falso do que isso.

É o mesmo princípio para o fogo: suas religiões, sem exceção (exceto, talvez, no hinduísmo), sempre assimilaram o



fogo às chamas do Inferno, enquanto que o fogo é, antes de tudo, iniciação e amor.

Vejam como é muito fácil inverter uma Verdade para fazer algo de falsificado, desviando inteiramente o sentido
primeiro do que é observado, sentido ou vivido.

A antimatéria não é a morte, mas, ao contrário, a Vida.

***

Muito numerosos seres humanos fizeram a experiência de aceder a estados de Consciência fora do corpo e, no
entanto, dentro da Matriz, sem poder sair.

Esta experiência, bem conhecida hoje, faz dizer àqueles que voltam que a morte se situa na vida, e que a verdadeira
vida está na morte e, no entanto, eles não saíram da Matriz.

Eles saíram simplesmente no astral, na experiência fora do corpo, dentro mesmo da Matriz, na luz refletida pelo Sol.

E, no entanto, eles chamaram a isso «Amor».

A Vibração do Estado de Ser, a Vibração da antimatéria, lhes é totalmente ocultada.

Apenas penetrando nas esferas de Luz autêntica e Vibral que vocês podem dizer e fazer a experiência de ter
deixado a Matriz viajando, não no corpo astral, mas no corpo de Estado de Ser.

Esse corpo de Estado de Ser que muitos, com relação aos anos anteriores, começam a perceber mesmo em suas
estruturas, seja pela ignição das 3 Lareiras, seja pelos formigamentos percorrendo o conjunto do corpo físico com um
sentimento de fogo que devora e que, no entanto, não queima, que traduz a expansão da Consciência e o acesso, de

uma maneira como de outra, a esse corpo de Estado de Ser.

O acesso se realiza primeiramente pelo Antakarana, pela ponte de Luz unindo o princípio inferior ao princípio
espiritual e divino.

É essa ponte de Luz, chamada de ‘Cordão Celeste’ também, que vai lhes permitir se beneficiar de um afluxo de
elétrons e de partículas adamantinas profundamente diferentes do que é observado comumente sobre a Terra.

Em seguida, instala-se um trabalho de transmutação.

Esta transmutação não se refere unicamente à Consciência, mas ela se refere também a esse corpo e seu
metabolismo e sua fisiologia.

Assim, alguns de vocês começam a viver ‘modificações de comportamento’, tanto alimentar como sexual, como
afetivo, que os faz completamente mudar de modo de funcionamento.

Isso não resulta qualquer privação, mas sim, realmente, uma transmutação ligada à Luz.

***

Existe, nesse Templo que é seu corpo, a possibilidade, pelo que eu chamei desde pouco tempo de ‘posturas
integrativas’, de realizar uma assimilação de Luz muito mais simples e muito mais rápida.

É necessário, entretanto, compreender que, a partir do momento em que os pontos novos se ativam em seu corpo,
esses pontos são os ‘nós’ da Consciência, permitindo, como ‘nós’, se tornarem chaves de abertura, chaves de acesso

a potenciais novos.

É por essas chaves e esses potenciais novos que se realiza, de algum modo, a comunicação, a ‘amarração’ (porque
é a palavra a mais exata) que vai se fazer através do seu corpo físico, com o corpo de Eternidade.

Esse corpo de Eternidade é profundamente diferente para cada ser humano, em função de sua origem dimensional,



em função, certamente, de suas linhagens espirituais, em função de suas afiliações espirituais.

Cada ser humano é, então, assim, diferente, e não mais fixo dentro da mesma forma, o que explica que as
modificações identificáveis naqueles que seguem o caminho da Luz podem ser as mesmas ao nível do que se chama
de 3 Lareiras, mas se tornam profundamente diferentes quando se começa a entrar nos meios de conexão com esse

corpo de Estado de Ser.

Maria e Um Amigo lhes revelaram as 12 Estrelas, assim como o Senhor Metatron, permitindo pelos 12 Raios de Luz
religá-los, muito mais seguramente do que com os cordões celestes, com uma das partes do corpo de reunificação da

Luz, chamado de ‘Fonte de Cristal’ ou Bindu, e com o veículo interdimensional chamado de Merkabah.

Esta Merkabah possui uma estrutura geométrica, mas a nada serve sobrecarregá-los porque ela é extremamente
complexa, com suas 144 faces.

Há simplesmente que perceber os efeitos ao nível do que é chamado de 12 Estrelas de Maria e dos 12 tubos de Luz
partindo da cabeça e se juntando ao veículo de Estado de Ser.

Vocês são, portanto, religados por pontos de Consciência extremamente precisos.

***

O primeiro é chamado de Antakarana ou Cordões Celestes, que são em número de dois, existentes lateralmente em
relação às suas orelhas e subindo nos planos sutis os mais elevados, até o Sol.

Desde pouco tempo está então ativado, e vai se ativar progressivamente cada dia, o corpo do Ser em meio ao seu
veículo dissociado, por intermédio de 12 Raios de Luz que estabelecem o contato com o corpo de Estado de Ser.

No momento do nascimento, o corpo do Ser humano, no momento do primeiro sopro, recupera alguns fios de Luz, em
número de 24.

Doze fios de Luz para a alma, doze fios de Luz para o Espírito, que se impactam diretamente ao nível dos chakras de
enraizamento da alma e do Espírito.

O processo, hoje exteriorizado, corresponde à ativação dessas 12 Estrelas, ao nível de sua cabeça, colocando-os em
contato consciente e lúcido, e não mais interiorizado unicamente, com o que resta de sua Divindade, mas com a

totalidade de sua Divindade existente no veículo de Estado de Ser preso no Sol.

O Sol, que nós modificamos, e, em particular, pelo trabalho dos Arcanjos e do conjunto de embarcações, 21
embarcações da Frota Intergaláctica Mariana, que literalmente modificaram as forças aprisionadoras da Matriz ao

nível da heliosfera.

Assim, portanto, nós modificamos, uns e outros, cada um a seu modo, a ‘armadilha solar’.

Essa armadilha solar distendeu-se até estabelecer, desde agora quase dois anos, uma ponte de Luz permanente que
eu chamaria, se querem, de Cordão Celeste, o Antakarana, e a ponte de Luz interdimensional que existe doravante

de maneira definitiva entre o Sol e a Terra.

É por este «Arco» chamado de elétrico por seus cientistas, que se derramam as energias de liberação da Terra,
desde o Sol, via seus veículos de Estado de Ser.

Ele permite elevar seu nível Vibratório pessoalmente e também ao nível da Terra, permitindo-lhes
elevar globalmente o nível Vibratório do conjunto: homens, vegetais, animais, todas as formas de vida e a própria
Terra, até um momento que eu chamaria de ‘limiar’, que permitirá, no momento vindo, realizar o que eu chamei de

Ascensão e o reencontro com o Cristo.

Isso se desenrolará sem fazer intervir qualquer atividade mental ou qualquer atividade emocional.

Isso resultará da ‘lei de atração e de ressonância’.

Vocês não têm, portanto, que se colocar questões sobre o desenrolar desse processo porque, eu lhes asseguro, ele



é estritamente natural.

Ele necessita unicamente que sua Consciência trabalhe, ela, como disse Maria e como nós o repetimos,
na humildade, na simplicidade e também na facilidade.

Porque a Luz é simples, ela é humilde e ela é fácil, na condição de que o mental não lhe faça obstáculo, na condição
de que as emoções não lhe façam obstáculo, e na condição de que a personalidade se abandone totalmente à Luz, a

fim de viver a transfiguração e, enfim, a crucificação.

São as únicas condições.

Não há nada mais a pensar, não há nada mais a realizar.

***

A prática do yoga, o posicionamento de seu corpo e de sua Consciência vai trabalhar para a facilitação e a
atualização desse trabalho.

É a única coisa que vocês têm a fazer (*).

Fazendo isso, vocês participam do esforço das linhas de menor resistência desses corpos e das consciências que
se despertam para a Luz e vocês permitem um trabalho global do conjunto do sistema de vida de Gaia para sua

Dimensão nova de Vida.

Obviamente existem, e vocês não estão sem o saber, forças que resistem e que se opõem a esta nova Dimensão, o
mais frequentemente pelo medo, o mais frequentemente pela incompreensão e raramente de maneira consciente,

simplesmente porque o ser humano se esqueceu de onde ele veio, porque o ser humano esqueceu que ele era Luz e
lhe é muito difícil conceber a Luz fora de seu campo de experiência de vida e fora desse corpo.

E, no entanto, vocês são a Luz do mundo, mas a Luz não é desse mundo, como Cristo o disse.

Assim, então é para alguns seres humanos, no entanto no caminho, uma dificuldade essencial que é compreender
que esse corpo e esta personalidade são estritamente ilusórios.

Há, portanto, um passo a cruzar, chamado por Anael de «abandono à Luz», que muitos não chegam a cruzar,
porque o desconhecido é uma dúvida.

Ora, este desconhecido, cada vez mais seres humanos começam a vislumbrar e a viver mesmo nesse corpo ilusório.

***

Assim, portanto, esses seres que os precedem no caminho são os pioneiros, de algum modo, deste despertar ao
Estado de Ser.

Este despertar ao Estado de Ser que, como o sabem, foi obstruído em certo momento por configurações genéticas
específicas ligadas a um trabalho tecnológico de 'enfraquecimento' realizado por aqueles que se opõem à Luz.

Este obstáculo não está mais.

Não existe mais qualquer obstáculo exterior para o seu estabelecimento no Estado de Ser.

O único obstáculo, como foi dito, é e permanecerá você mesmo.

Não existe qualquer obstáculo exterior para seu estabelecimento no Estado de Ser.

Isso não é feito, obviamente, para provocar uma dualidade ou uma culpabilidade, ou um medo, mas para fazê-lo
tomar consciência e tornar-se lúcido do que, em você mesmo, bloqueia o acesso a esta Eternidade.

Isso é para ponderar, contudo, pela intensidade e o fluxo de partículas adamantinas que se derramam agora na alta
atmosfera terrestre e até esta Terra.

A Onda Galáctica não tocou a Terra inteiramente, e, no entanto, os efeitos lhes são perceptíveis dia a dia.



Vocês o constatam pelas pressões diversas ao nível de seu corpo, pela modificação, eu disse, de seus ritmos
biológicos e fisiológicos, pela modificação de sua consciência, dando-lhes acesso, quando de suas noites ou mesmo

quando de suas meditações, a fenômenos inusitados e totalmente novos.

Se vocês permanecem na humildade e na simplicidade, vocês permanecerão centrados.

Não há qualquer risco de sair do centro, se não é a personalidade que quereria se apropriar.

Não se esqueçam tampouco que, através deste acesso, que o tempo é ilusão.

Que o que lhes parece se desenrolar de acordo com uma marcha precisa e mesmo se nós aí concorremos, através
das efusões de energia que lhes oferecemos, elas são apenas destinadas a atrair sua Consciência de maneira
consciente e muito pontual, eu diria, para momentos precisos, sobre todo o planeta, por razões obviamente de

amplificação Vibratória.

***

Não se apeguem, tanto à sua personalidade como a qualquer percepção que quereria levá-los a vidas passadas ou a
vidas futuras.

O centramento no instante é essencial.

No ‘Yoga da Unidade’ (**), o que lhes comunicou Um Amigo é essencial, permitindo-lhes encontrar o alinhamento e
o centramento necessários à transmutação final de suas estruturas e de sua consciência.

Nada mais lhes é necessário.

Absolutamente nada mais.

Se você se centrar nisso, se você chegar a perceber a Cruz central na sua cabeça, então, tudo irá acontecer
perfeitamente bem.

Vocês não serão afetados de modo algum pelas circunstâncias ambientais.

Vocês não serão afetados pelas resistências da Luz, as resistências à Luz, pelas resistências da Sombra à Luz.

Vocês serão, vocês mesmos, Luz e se tornarão progressivamente totalmente transparentes.

Esta ‘transparência’ de que falo é uma transparência Interior, uma clareza Interior que se tornará, no momento final,
uma transparência total que verá a dissolução total do que é chamado de Matriz e, portanto, do que é ilusório no

interior desta Matriz.

É para esse momento que vocês precisam se preparar agora e já.

As preparações Vibratórias que vocês vivem, que vocês viveram desde o início deste ano, bem após os Casamentos
Celestes, através do acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade, através das meditações que nós lhes

propusemos, de recepção, assim como de efusão da Luz, são destinadas a terminar esta Obra em vocês.

***

Aí estão algumas palavras que tinha a lhes dar, relativas à transformação em curso que lhes concerne, além de sua
individualidade, ao conjunto da Terra.

Porque o que vocês realizaram é um trabalho extremamente potente, não a um só, mas a vocês todos.

Devido mesmo a esta associação do número de pessoas, houve uma real multiplicação do efeito das primeiras
irradiações da Luz Adamantina, das primeiras irradiações da Fonte e das primeiras irradiações do Ultravioleta em seu

sistema solar.



Sejam agradecidos e congratulados como nunca.

Agora, caros Irmãos e caras Irmãs, se, com relação a esse processo que acabo de fazer sobrevoar, há
questionamentos, então, vamos tentar responder juntos.

***

Questão: os 3 dias participam desta transformação do corpo de carbono em corpo de silício?

Sim, para os que eu qualificaria de «a equipe no solo».

Para aqueles de vocês que seguiram os Casamentos Celestes e os realizaram, haverá, efetivamente, duas
humanidades que compartilharão certo tempo esta Terra.

Alguns seres se tornarão, através mesmo de seus corpos físicos, realmente luminosos.

E isso será visível após esses três dias.

***

Questão: o que você chama de «respiração consciente» e como colocá-la no trabalho?

A respiração consciente é simplesmente ‘respirar com consciência’.

Quer dizer sair do automatismo da respiração para adotar uma respiração voluntária e consciente, seja superficial,
profunda, ventral ou torácica.

O importante é estar consciente da respiração.

Portanto, respirar conscientemente.

É toda a diferença entre a respiração que se faz naturalmente, automaticamente, sob influência dos centros
reptilianos situados no tronco cerebral e a ‘respiração conscientizada’, cuja influência se faz pelo neocórtex [composto
de seis camadas, as mais externas dos hemisférios cerebrais; fonte: en.wikipedia.org] e, portanto, ao nível das camadas

as mais superficiais da consciência, que correspondem ao acesso ao Divino.

***

Questão: poderia explicar os termos «humildade» e «simplicidade»?

A humildade e a simplicidade é o que decorre de sua colocação, em consciência, ao nível do Coração.

É o momento em que a personalidade se apaga diante do Coração.

É o momento em que não há mais «eu quero».

É o momento em que não há mais «é preciso que».

É o momento em que as coisas se desenrolam na simplicidade, na fluidez, na Unidade, na sincronia e de acordo
com o ‘princípio de atração e de ressonância’.



É o momento em que a personalidade não se coloca mais à frente.

É o momento em que ela se apaga diante do Coração e do Fogo do Coração.

A humildade, ser humilde, é não reivindicar o que quer que seja se não é o lugar do Ser.

A simplicidade, quanto a ela, corresponde a fazer simples, ao nível de seus pensamentos, a fazer simples, ao nível
de seus comportamentos, a não cultivar o que é complicado.

O que é complicado é, por exemplo, querer buscar o que você foi numa vida passada, porque isso o afasta do
instante.

É, por exemplo, se projetar num futuro para saber o que vai lhe acontecer amanhã ou dentro de um mês.

Isso é muito complicado.

A simplicidade e a humildade se vivem no instante presente, no Aqui e no Agora e são totalmente indiferentes ao
ontem e ao amanhã.

O mental vai sempre procurar provocá-los numa referência com relação a uma experiência passada ou numa
projeção no futuro.

O mental é complicado, o Coração é simples.

Vocês devem sair e desaprender certo número de comportamentos que, evidentemente, até o presente, eram os
únicos possíveis para lhes permitir viver nesta Ilusão.

Mas vocês não podem manter as ‘leis das ilusões’ se querem sair da Ilusão.

Quanto os textos orientais disseram que esse mundo era Maya, Ilusão, eles falavam estritamente a Verdade.

Obviamente, enquanto vocês não tenham acesso ao outro lado, vocês consideram esse mundo como a única
realidade.

Vocês consideram que seu corpo é real, que sua vida é real, que seus filhos lhes pertencem, que vocês são
diplomados em tal escola, etc., etc..

Mas tudo isso cai diante da Verdade e da simplicidade do Coração.

É isso que é preciso aceitar.

Isso participa grandemente ao abandono à Luz.

Enquanto vocês estão apegados ao seu papel, seja social, seja afetivo, seja profissional, enquanto vocês estão
apegados a esse corpo, vocês não podem tocar a simplicidade, o que não quer dizer, evidentemente, colocar fim a

esse corpo, mas é uma mudança de ‘ponto de vista’ capital, que lhes permite ir para a simplicidade.

Trata-se, de certa forma, de uma ‘desidentificação’, desidentificação de todos os seus papéis, da própria
personalidade.

Isso permite o acesso ao impessoal, isso corresponde ao acesso a Brahma e isso corresponde ao acesso ao Estado
de Ser.

Nós insistiremos cada vez mais nesta noção, porque, atualmente, cada vez mais Irmãos e Irmãs vivem a
transformação da Luz através da ignição das diferentes Lareiras.

Mas resta, é claro, a experiência do Estado de Ser, que não foi realizada por muitos deles.



E por isso é muito difícil conceber outra realidade, outra Verdade.

É muito difícil conceber que a Luz não se importa com seu corpo, assim como sua Existência não se importa com a
ilusão que vocês acreditam ser.

Enquanto você está apegado a algo de você mesmo, e mesmo ao que vocês chamam de Luz, você não é a Luz.

***

Questão: como a Ascensão coletiva se articula com a Ascensão individual?

Cara Irmã, aí está o gênero de questão que não é simples e que afasta da Verdade do que é vivido.

O ‘processo da Ascensão’ é extremamente simples quando a porta do Coração está aberta.

Ele se torna extremamente complicado através do filtro mental.

Descrever a estrutura da Merkabah e de suas 144 faces tornar-se-ia extremamente fastidioso.

E não é porque vocês têm a descrição de algo de exterior que vocês o vivem.

A Ascensão acontecerá segundo diversas ondas sucessivas, individuais, coletivas e finais, que nada têm a ver umas
com as outras.

O momento ainda não chegou, talvez, de lhes permitir compreender, em Verdade e em simplicidade, esse ‘triplo
processo’.

Resta-lhes viver o que é para viver durante esses 12 dias [as 12 etapas das Estrelas de Maria].

Resta-lhes viver o período que precederá o que é chamado de ‘3 dias de Trevas’.

Contentem-se de vivê-lo e as coisas lhes aparecerão muito mais claramente naquele momento, enquanto que elas
apenas os fariam se confundir pelo momento.

Do mesmo modo, imaginem que há 2.000 anos, um pouco menos, em lugar de falar dos chamados que seriam
marcados na fronte, se o Cristo me tivesse pedido para escrever o que eram as 12 Estrelas, mas quem teria

compreendido?

Considerando-se que, mesmo hoje, aqueles que não vivem a transformação da Luz não podem absolutamente
compreender o que quer dizer ‘ser marcado na fronte’.

Vocês apenas podem compreender o que vocês vivem com o Coração.

O resto é e permanecerá uma armadilha do mental.

***

Questão: até onde se estende a responsabilidade pessoal?

Então, em resposta a esta questão, sou obrigado a fazer um preâmbulo.

Compreenda e aceite, e isso se torna evidente, eu estou seguro, para muitos de vocês, a Matriz ilusória, o
fechamento pelas forças de atrito eletromagnéticas gravitacionais induzidas por Lúcifer e pelos Dracos, há tempos

muito antigos, comprimiu literalmente certo número de consciências.



Esta consciência apenas pode perdurar pelo jogo da Dualidade chamado de Bem/Mal (Atração/Repulsa), ou, se
preferem, de Karma.

Assim, portanto, vocês foram formatados, no corpo e no mental, a sempre reagir e a vislumbrar a ação como uma
sequência de ações e de reações, no plano kármico, como no plano das simples forças existentes na Matriz.

Vocês aderiram, portanto, para alguns desde muito tempo, a um modo de funcionamento totalmente dual.

Enquanto vocês mantiverem esta Dualidade, ainda que fazendo o Bem para responder ao Mal, vocês permanecem
sob a influência da Matriz.

O absurdo da coisa foi fazer crer à humanidade que, à força de fazer o Bem, o Mal desapareceria.

Isso é arqui-falso.

Isso não pode ser.

Apenas encontrando o Ser e o Si que vocês escapam da Matriz.

Vários místicos, vários Santos, mesmo em sua tradição, o demonstraram.

O Serviço, no sentido o mais nobre, que corresponde à doação de Si, não é fazer o Bem.

É dar-se, você mesmo, o que não é de forma alguma a mesma coisa, eu diria mesmo que é o oposto.

Assim, fazer o Bem ou fazer o Mal não muda estritamente nada e mantém, eternamente, o próprio jogo da Matriz, o
combate do Bem e do Mal, o combate da Sombra e da Luz, ilustrado ao mesmo tempo pelo mito de Prometeu, e pelo

combate Sombra/Luz que vocês realizam, aqueles que buscam a Luz desde tanto tempo.

O acesso à Luz Vibral implica em se ‘desincrustar’, literalmente, desse modo de funcionamento.

Isso não quer dizer indiferente ao mundo, isso quer dizer, simplesmente, colocar-se fora da lei de ação/reação (tão
cara a muitos de vocês, dado que vocês a chamaram de «livre arbítrio») para substituir isso pela ‘Lei de Graça’ ou

pela ‘Lei de Liberdade’, que escapa às induções do Bem e do Mal.

Sua responsabilidade, quando vocês vivem o que vivem ao nível consciente, é sair desses esquemas de
funcionamento que mantêm, literalmente, a Matriz.

O que mantém, antes de tudo, a Matriz, pela confrontação permanente do Bem e do Mal, foi chamado de ‘sistema de
controle humano’, injetando, literalmente, na consciência coletiva, crenças às quais todo ser humano adere.

A crença na Luz não é a vivência da Luz.

A crença no Cristo não é a vivência de Cristo.

A crença em uma religião não é viver o fato de estar religado.

A própria etimologia de suas palavras, quaisquer que sejam as línguas e a raiz indo-européia, remete sempre
à Ilusão.

Poder-se-ia citar muito numerosos exemplos, isso foi feito.

Assim, portanto, sua única responsabilidade é não se re-prender você mesmo no combate do Bem e do Mal.

Certamente, vocês estão num corpo dual que participa ao combate do Bem e do Mal.

Mas o seu Espírito não.

Assim, portanto, tornando-se Unitário, em Consciência, assim, portanto, tornando-se unitário e colocando-se além da
ação/reação, colocando-se na ‘Lei de Ação de Graça’ e na ‘Lei de Unidade’, como Filhos da Lei de Um, vocês

escapam, de maneira definitiva, do combate do Bem e do Mal.



Vocês não estão mais, literalmente, sujeitos a essas forças.

Vocês saem do complexo Deus/Diabo para entrar no complexo da Fonte e da Unidade, refazendo de vocês Filhos
de Luz, Filhos da Lei de Um, e Sementes de Estrelas.

Enquanto vocês aderem, por seu ‘ponto de vista’, por seu comportamento, à Matriz, ainda que fazendo o Bem, vocês
participam à Matriz, e vocês não podem dela sair.

Compreendam com isso que eu não disse que era necessário nada fazer, mas extrair-se desse jogo dual é uma
preliminar para agir segundo a ‘ação de Graça’.

O próprio ‘princípio da ação de Graça’ é realizar ações independentes de qualquer reação.

É ação para a ação.

Não é de modo algum uma reação.

A ‘ação para a ação’, privada de qualquer ação/reação, os conduz a viver a evidência do Coração, a simplicidade, a
humildade e, sobretudo, a ‘Lei de menor resistência’, quer dizer que tudo o que acontecer em sua vida se fará de

maneira simples, evidente e fácil.

Isso assinalará para vocês, de maneira direta, sua verdadeira responsabilidade e sua aquiescência à saída da
Matriz, ainda conservando esse corpo.

Pretenderem-se responsáveis uns dos outros, seja através de um papel social, afetivo, ou mesmo genético, é um
erro.

Os laços que foram criados na Matriz, chamados laços filiais, pai, mãe, filho, não têm qualquer sentido fora da Matriz,
porque vocês são imortais e eternos.

Vocês não passam, portanto, pelos ciclos de vida e de morte.

Não há afiliação a um DNA e a uma linhagem, no sentido genético.

Vocês são afiliados às suas linhagens espirituais as mais livres, assinando suas origens estelares, e, por vezes,
também sua origem Dimensional.

Isso é profundamente diferente e fará de vocês seres livres e responsáveis.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes peço que acolham todas as minhas bênçãos.

Recebam e acolham o meu Amor, como eu acolho o de vocês, e eu lhes digo até breve.

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



(*) – Série **PROTOCOLOS**:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos

(**) – ‘YOGA DA UNIDADE – 1, 2 e 3’ – UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=753

17 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Caros Irmãos e Caras Irmãs, gratidão pela sua escuta, pela sua Presença.

Eu venho a vocês para explicitar certo número de elementos em relação com a primeira parte do Yoga da Unidade,
que vai lhes permitir, quando os exercícios que lhes darei forem praticados, favorecer, de um lado, o alinhamento e a
ignição de suas três Lareiras e, num segundo tempo, favorecer sua própria colocação no Samadhi, aceder à Alegria

interior e preparar o que vem.

Os nomes das Estrelas lhes foram dados, assim, os sons e as últimas Chaves Metatrônicas lhes foram emitidos.

Resta-lhes agora percorrer as Vibrações das 12 Estrelas, colocá-las no serviço, na função, a fim de lhes permitir
verificar, por vocês mesmos, a utilidade desse Yoga da Unidade.

***

Ontem, eu revelei que nós falaríamos da 2, e da 4, e da 3.

De fato, a particularidade dessas 12 Estrelas é poder ressoar 2 a 2, 3 a 3, e 4 a 4, permitindo despertar em vocês e
criar certo número de Vibrações, certo número de modificações de sua consciência comum, permitindo-lhes tocar e

estabelecer a junção com o Corpo de Estado de Ser.

Por intermédio do Bindu, ou Fonte de Cristal, vocês vão vê-la Vibrar em uníssono com a Unidade.

***

Como em todo Yoga, vocês reencontrarão a respiração associada às posturas (asanas) e aos mudras (gestos
realizados com os dedos), permitindo conscientizar e revelar a utilidade, o trabalho e a função dessas 12 Estrelas que

são, eu os lembro, 12 potenciais espirituais novos, que assinalam sua liberação definitiva da matriz, se tal é sua
escolha, se tal é sua evolução.

Durante o mês de agosto, a Cruz no Céu se impactou em sua cabeça, realizando a Cruz Celeste da transformação.

UM AMIGO - 17 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Ela está inscrita em suas estruturas biológicas, em sua estrutura energética e em sua estrutura de Consciência
Unificada.

Assim se estabeleceu a Cruz.

Esta Cruz que vai lhes servir de marcador, em sua cabeça, permitindo, num primeiro tempo, se alinharem,
inteiramente, despertarem, inteiramente, sua tripla Coroa constituída da dupla Coroa da cabeça, da Coroa do

Coração, em junção também com o Triângulo Sagrado, realizando o alinhamento Unitário com a Vibração de Cristo,
de Maria e de Miguel, Vibrando em uníssono com sua liberação.

Os momentos estão aí.

Os momentos chegaram de revelar e de despertar o que deve sê-lo, a fim de que esse mundo, onde vocês colocam
seus pés, se revele na Luz da Verdade, a fim de que cesse a Ilusão.

***

Vários de vocês, sobre esta Terra, começam a viver as premissas deste Despertar e deste voo, porque é disso que
se trata.

A espiritualização da matéria, anunciada e prometida pelo Cristo quando de sua primeira vinda, encontra hoje um eco
na humanidade, naqueles de vocês que foram chamados e que responderam ao chamado da Unidade pelos

Casamentos Celestes, pelas Núpcias Terrestres.

Daqui a pouco intervirá a Divina Maria, que está à cabeça da Frota Intergaláctica da Luz, que se aproxima doravante
de vocês.

Esta intervirá para lhes permitir viver, com facilidade, as 12 etapas que restam até a Reunificação de Cristo, Maria e
Miguel, em 29 de setembro, esse mês.

Restam, portanto 12 etapas.

Cada dia correspondendo à ativação de uma Estrela, em seu pleno potencial, permitindo-lhes realizar o 12 em Um,
reunificar, em vocês, o que deve sê-lo.

Na Cruz de sua cabeça reside o pivô e o eixo central sobre o qual se realiza a Ascensão ou translação dimensional.

Resta-lhes, agora, colocar em prática esse Yoga da Unidade.

***

Em sua primeira parte, 2 a 2, os pontos os mais importantes são representados pelas sílabas sagradas AL-OD e IM-
IS.

Esses quatro pontos são as extremidades da Cruz da Luz branca percorrendo sua cabeça e seu Coração, realizando
a Cruz de Luz necessária ao restabelecimento da Unidade dos quatro Elementos, revelados sobre a Terra pela

Presença dos Quatro Cavaleiros, da liberação dos quatro Elementos e de seu retorno à sua Unidade.

Isso corresponde ao desvendamento do que, até o presente, havia sido mantido comprimido e fechado, chamado de
Éter: ETH - ER.

ER correspondendo ao centro da Cruz de sua cabeça.

Por esse ponto se estabelece a comunicação entre o Éter do Céu e o Éter de seu Coração, permitindo acender o
Fogo do Coração, Fogo do Amor, Fogo da Verdade, Fogo da Unidade.

O Yoga da Unidade é o meio que lhe é oferecido, dado, a fim de despertá-lo a você mesmo, de colocá-lo em pé e de



revelar inteiramente o que você é.

Os momentos chegaram de percorrer o caminho da liberação.

Assim, a primeira Cruz a estabelecer corresponde às quatro Estrelas chamadas AL-OD e IM-IS.

Respirando e levando sua consciência sobre esses quatro pontos, vocês vão se alinhar, como eu o dizia, sobre sua
frequência Vibratória Autêntica, permitindo despertar, acender e alinhar as três Lareiras: o sacro, o Coração e a

cabeça, realizando a fusão mística, em você, de Cristo, Maria e Miguel.

Isto está a caminho, a partir de hoje, até 29 de setembro, esse mês.

***

Eu deixarei Maria revelar isso, um pouco mais, na vivência que você terá a realizar, no trabalho que terá a fazer para
a Terra e para você, a fim de fazer de modo a que a maior parte de seus Irmãos que não estavam ainda conscientes

e lúcidos de seu papel e de sua função, sobre esta Terra, neste final dos Tempos, tornem-se.

A respiração, assim como a focalização sobre esses quatro pontos, é uma técnica essencial que permite ativar a Cruz
correspondente às funções que acabo de lhes dar.

Para aqueles de vocês que não captariam a Vibração desta Cruz, existe um meio muito simples, por você mesmo,
utilizando as palmas de suas mãos e a Energia eletromagnética encontrada nas palmas da mão, permitindo ativar a

AL-OD e a IM-IS.

Assim, bastará colocar a palma de sua mão esquerda na direção do ponto AL, a 5 cm de distância, e a palma de sua
mão direita, a aproximadamente 5 cm de distância do ponto OD, realizando a junção do Alfa e do Ômega, revelando

em você a Dimensão Cristo-Luz, denominada Ki-Ris-Ti, Filho da Luz e Filho Ardente do Sol.

*

*

Em seguida, respirando calmamente, as mãos colocadas nesses lugares, vocês vão deslocar a palma de sua mão
esquerda sobre o ponto IM (acima da orelha esquerda) enquanto que a palma da mão direita vem se colocar na

direção do ponto IS.

*

*

Assim, você vai ativar os dois circuitos principais que permitem reunificar as cinco Vibrações em uma única,
permitindo assim às Energias da Fonte de Cristal se derramar em você, assim como conectar, de maneira definitiva,

seu Veículo de Estado de Ser.

***
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Assim, unificando primeiro o Alfa e o Ômega, e, em seguida, o Aqui e Agora, você se centra, de maneira definitiva, em
seu alinhamento de Unidade.

Realizando isso, tanto quanto o desejar, tanto quanto puder, sem nada mais fazer do que colocar suas mãos como eu
disse e respirar calma e profundamente, você vai colocar em Vibração e em rotação as 12 Estrelas existentes em sua

cabeça.

Assim, você poderá, pouco a pouco, ativar uma atrás da outra, a totalidade de suas Estrelas e colocá-las na função,
preparando-se para receber a tripla Unidade, inteiramente (Cristo, Maria e Miguel), em 29 de setembro.

Naquele momento, os dias não serão mais, jamais, idênticos ao que foram antes,

Seu Interior e sua Luz serão transformados.

Vocês viverão a Luz de maneira mais consciente, de maneira muito mais desperta, de maneira muito mais lúcida e,
sobretudo, com uma maior clareza, uma maior precisão, unificados no Coração, unidos uns aos outros na Verdade do

Amor, por intermédio do Cristo.

O Mestre da Luz volta, assim como ele anunciou, não num corpo, mas como Vibração e Consciência etérea,
manifestando-se nos planos multidimensionais e chegando, enfim, cavalgando a Onda Galáctica, pela Energia e a

Graça Metatrônica, até seu mundo, até seu Sol e até esta Terra.

Isto está em curso e não parará mais.

***

Vocês devem se preparar.

Vocês devem vigiar.

Vocês devem solicitar.

Vocês devem render Graça a esses momentos que viverão entre hoje e 29 de setembro.

Assim, colocando suas mãos, durante alguns minutos, do modo como vou reproduzir: AL-OD. IM-IS. (ndr: ver
esquemas), vocês vão, de maneira instantânea (aqueles que seguiram os Casamentos Celestes e os que nos

alcançam agora no caminho da Unificação) alinhar suas 3 Lareiras e poder Vibrar nessas três Lareiras do mesmo
modo, a fim de Unificar, em vocês, a Vibração de Cristo, a Vibração de Miguel, a Vibração de Maria, e, portanto,

acolher Ki-Ris-Ti.

***

Isso está a caminho para vocês.

As percepções Vibratórias e de Consciência vão se tornar cada vez mais intensas no interior de suas estruturas.

Alguns de vocês terão necessidade de calma.

Outros, de comer mais.

E, outros enfim, de não mais comer.

Será necessário que sua fisiologia se adapte à Consciência nova, Consciência da Unidade, Consciência da Alegria,
Consciência do Amor e da Verdade.

Isso vem para vocês, agora, de maneira intensa.

Congratulem-se.

Não tenham em conta qualquer das desordens desse mundo, porque é por sua potência Interior que vocês vencerão.



Não o combate contra qualquer Sombra, mas vocês vencerão por estabelecer a Luz em seu lugar nesse mundo, a fim
de que esta Terra ascensione em sua nova Dimensão, em sua nova frequência Vibratória.

Certamente, isso não é completamente para já.

Mas, por antecipação, vocês têm a oportunidade de poder vivê-lo e realizá-lo.

***

Assim, eu falei do 2 e do 4.

Esse 2 e esse 4 são certamente o mais importante.

Vêm, em seguida, outras Cruzes, presentes em sua cabeça.

Primeiro, o eixo vertical será sempre o mesmo, constituído de AL-OD.

AL-OD sendo diretamente ligado ao alinhamento e à Reunificação de seus dois hemisférios do cérebro, na área de
projeção do que é chamado de corpo caloso, unindo, por uma ponte de substância, seus dois hemisférios cerebrais,

fazendo com que vocês funcionem novamente em um modo Unificado.

O Aqui e Agora da Cruz, IM-IS, permite-lhes apreender, ver, os meandros de todas as vidas que enfrentam,
permitindo-lhes, não violar a intimidade, mas ver a Verdade da forma de vida que está frente a vocês, pelas suas

linhagens, pela sua Vibração e pela sua Dimensão original, dando-lhes acesso à chave da Eternidade, a sua, como a
forma de vida que está frente a vocês.

As quatro linhagens espirituais são diretamente procedentes destes quatro pilares, chamados de Quatro Cavaleiros,
chamados também de 4 Hayot Ha Kodesh, ainda de 4 Querubim, as Rodas nas Rodas.

***

Assim, vocês vão revelar em vocês o milagre da tri-Unidade e também definir um novo quadro de vida, pelo Despertar
da Dimensão espiritual, graças ao ÉT-ER dos quatro elementos.

Estes quatro elementos vão, portanto, vibrar em vocês, em uma frequência nova, em uma gama de Vibrações que
lhes permitem elevar este corpo físico até ao domínio do Estado de Ser, se este for o seu caminho, ou no mínimo

fazer vibrar em uníssono o corpo físico com o Corpo de Estado de Ser, ignorando todos os véus da matriz, ignorando
o corpo astral, ignorando o corpo mental e queimando o corpo causal, permitindo-lhes reencontrar a sua Unidade,

passando pela crucificação.

A crucificação que é nada mais que o alinhamento desta Cruz, 2 a 2.

***

Existem, como disse, duas outras Cruzes, alinhadas sobre AL-OD.

A primeira consiste em colocar as suas mãos sempre sobre AL-OD e, em seguida, vir a colocar as suas mãos sobre
Clareza e Precisão.

Esta Cruz é chamada a Cruz anterior, realizada entre AL-OD e as Estrelas das têmporas, chamadas Clareza e
Precisão.

A ressonância dos quatro pontos desta Cruz - chamada Cruz anterior - permitirá viver com Clareza e Precisão o que
vocês devem realizar-se no caminho do Coração, no caminho da Verdade e da Unidade, em seu caminho Terrestre.



***

Existe outra Cruz (chamada Cruz posterior), sempre ligada a AL-OD, mas desta vez nos pontos posteriores às
orelhas, chamados Unidade e Profundez.

Estes dois pontos, Unidades e Profundez, realizados com AL-OD, realizam a Cruz posterior, a que vai lhe dar, não
uma Visão clara e precisa de você mesmo, mas uma visão Unitária e Profunda do que é a vida nas outras Dimensões.

Assim, realizando, sucessivamente, uma após a outra, a Cruz central, a Cruz anterior e a Cruz posterior, colocando
suas mãos, vocês poderão vibrar em uníssono com Cristo, Maria e Miguel.

Assim, encontra-se revelada, em vocês, a capacidade nova de tornar-se Cristo, Maria e Miguel, Filhos do Sol, Filhos
da Lei de Um e Filhos Ardentes do Sol.

Assim, nós os chamamos doravante de Filhos Revelados à Luz da Unidade.

Isto lhes permitirá viver, em seu vosso corpo e em sua Consciência, os efeitos da ignição do sacro, os efeitos da
elevação da Coroa Brilhante do Coração e os efeitos do alinhamento da Coroa Brilhante do Coração com a Coroa da
cabeça, na Coroa da cabeça, que lhes permite viver Vibrações e estados de Consciência até agora inusitados sobre
a Terra, manifestando-se em vocês pelo Fogo que percorre o seu Coração, formigamentos que percorrem o conjunto

de seu corpo, fazendo de modo que a sua Consciência possa se expandir, como foi dado em certos ensinos
Vedânticos, que lhes permitem dissolver-se no Eterno.

Assim, vocês realizarão o Si, ao mesmo tempo em que realizarão a impermanência e a dissolução.

Isto é ativado partir de hoje.

***

Bem amados Irmãos e Irmãs desta humanidade, eis a primeira parte Yoga da Unidade.

A segunda parte será revelada amanhã.

Ela agirá sobre o 3 e sobre os triângulos: o Triângulo de Fogo, o Triângulo de Terra, o Triângulo da Água e o
Triângulo do Ar.

Através destes 4 Triângulos, cruzaremos uma etapa nova da ativação do Éter que tinha sido falsificada por Lúcifer, há
tempos muito antigos.

Caber-lhes-á, portanto, revelar e pôr em função, e em serviço, estas novas qualidades Vibratórias.

Elas se acompanharão de uma grande Alegria, de uma serenidade nova, onde a personalidade, pouco a pouco, além
de estar ao serviço da Unidade, perderá pouco a pouco sua superioridade e o seu papel mesmo nesta vida

encarnada.
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Progressivamente e à medida que se aproximarem dos grandes momentos exteriores da humanidade, vocês serão
ancorados cada vez mais e centrados no que vocês são, e não no que parecerá que desaparece, agora.

O que vocês são está além da aparência deste corpo.

O que vocês são, vocês o descobrirão através das suas quatro linhagens.

Vocês o descobrirão através de sua origem dimensional, e descobrirão também através do seu verdadeiro nome,
além da aparência deste mundo.

Eis as Revelações que vão ter dias e dias, em vocês, nos dias que vêm e para os meses próximos.

***

Caros Irmãos e Caras Irmãs, nós, juntos os 24 Anciões, congratulamo-nos com vocês deste desvendamento.

Cada Estrela corresponde a uma Luz Autêntica Vibral se derramando em vocês e lhes permitindo, progressivamente,
como retirar os véus, os véus do esquecimento, retirar os véus da Ilusão e cobri-los com o seu casaco de Eternidade,

com o seu Corpo sem Costura, bem além dos corpos denominados sutis, ilusórios, deste mundo.

Assim, vocês poderão queimar, literalmente, o que é chamado de seu corpo causal, a fim de aceder ao que são, em
Verdade.

Isto se revelará a vocês de múltiplas maneiras.

Mas retenham que o aspecto o mais importante e o mais luminoso, para vocês, será o aspecto Vibratório, porque,
recordo-lhes, a Consciência é Vibração, antes de qualquer coisa.

Levando a efeito os gestos que dei, de maneira extremamente simples, ao seu ritmo, em função de sua capacidade
para metabolizar os níveis vibratórios que você atingirá, você chegará, pouco a pouco, por você mesmo, e apenas por

você mesmo, a liberar-se da Ilusão, inteiramente.

Não se esqueçam, contudo, que a sua missão permanece e permanecerá a de semear a Luz neste mundo, na Ilusão.

Nós contamos com vocês neste papel, como sei que contam conosco, nossa fiel Presença entre vocês, bem como a
da Confederação Intergaláctica da Luz, que aparece cada vez mais em seus Céus.

Aí está, Caros Irmãos e Caras Irmãs, a primeira parte do Yoga da Unidade.

Se há vocês, em relação a esta parte precisa, questionamentos, então eu respondo.

***

Questão: se a Coroa do Coração não estiver ativada, praticar essas três Cruzes facilita esta ativação?

Totalmente.

Ativando as quatro Estrelas da Cruz Cósmica Central, vocês vão alinhar e despertar as três Lareiras.

Aqueles de vocês que não ativaram ainda uma das três Lareiras, deverão, se possível, começar pelo Yoga da Luz ou,
no mínimo, pelo Yoga da Verdade [Yoga Celeste].

***



Questão: «ativar a Roda na Roda» pode corresponder ao fato de se centrar sobre o 13º corpo, o que tem por efeito
provocar uma ativação ao nível do Coração?

Se a Consciência tiver a possibilidade de se centrar diretamente no que é chamado de ‘Fonte de Cristal’, então, aí,
naquele momento, e unicamente naquele momento, a concentração e o desenvolvimento do que é chamado de 13º

corpo (ou Bindu) permitirá efetivamente fazer girar as duas Coroas da cabeça.

***

Questão: podemos propor esse Yoga da Unidade ao nosso redor? Há pré-requisitos?

O Yoga da Unidade semear-se-á pelas vias habituais.

Você deve respeitar, entretanto, uma instrução formal: esta ativação não pode ocorrer do exterior.

O que quer dizer: não se anime a colocar suas próprias mãos sobre as Estrelas de uma pessoa.

É a própria pessoa que deve realizá-lo.

Essa é a única regra.

Agora, você é livre, à vontade, de fazer em você ou de dar esta informação sobre as três Cruzes a quem quer que
deseje praticá-lo.

Mas lembre-se de que, se essas pessoas não viveram a ignição de uma das três Lareiras, estritamente para nada
servirá.

É preciso que, no mínimo, uma das três Lareiras esteja ativada.

A própria pessoa deve saber se ela vibra ou não no sacro, no Coração ou na cabeça.

***

Questão: se a pessoa nada sente, propor isso poderia prejudicar?

Não prejudicará, mas a nada servirá.

***

Questão: não colocar as mãos sobre a cabeça do outro é uma regra geral?

Bem Amada, o conjunto das Energias que se derramam sobre a Terra, mesmo se os seres humanos não têm
consciência, mobiliza muito fortemente as Energias do que é chamado de Coroa da cabeça, mesmo se não houver

percepção.

Assim, há riscos essenciais, qualquer que seja o tipo de iniciação proposta, para tocar, com suas mãos, esta zona
precisa de qualquer outro.

Isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro.

A problemática sendo que, tocando essas zonas sobre um outro, você vai efetivamente provocar as percepções, as
visões, os mecanismos visuais, mas que são totalmente ligados à Ilusão Luciferiana.



Enquanto o desdobramento da venda do 3º olho não se efetuou pela ativação da Coroa, infelizmente, essa é uma
grande armadilha na qual muitos seres caem atualmente.

Mas esse é o caminho deles e a Verdade deles.

Vocês vão, aliás, ver florescer certo número de técnicas que visam mobilizar essas Energias na cabeça, e criando
uma longa Ilusão para os seres que se deixarem tocar.

Inúmeras manifestações visuais ocorrerão, dando a aparência de uma iniciação.

Não pode haver iniciação real enquanto a Coroa Radiante do Coração, que é a porta e a chave, não esteja ativada.

***

Questão: quando esta porta é ativada, pode então haver iniciações por uma terceira pessoa?

Sim.

Assim que a Coroa Radiante do Coração esteja totalmente ativada pelo Fogo do Coração, o Fogo da Verdade.

Assim que a pessoa esteja alinhada e perceba distinta e claramente as Vibrações existentes no Triângulo Sagrado,
na Coroa elevada do Coração e nas Coroas radiantes da cabeça, naquele momento, não pode ser questão de

qualquer Ilusão.

A única iniciação é aquela que você faz por você mesmo.

Obviamente, uma ajuda exterior pode revelar-se útil para conduzir a pessoa a ir para ela mesma.

Mas, lembre-se, como sempre dizemos, que o acesso ao Coração apenas se faz por si mesmo, e jamais do exterior.

Mesmo pelo próprio Cristo.

***

Questão: o que você chama de alinhamento das três Lareiras?

O alinhamento ocorre, o mais frequentemente, de modo espontâneo, assim que a tripla Lareira está acesa.

Este alinhamento é então favorecido pela primeira parte do Yoga da Unidade, ao alinhamento de AL-OD e IM-IS,
pela Cruz central.

Eu disse também que, a partir do momento em que uma das Lareiras está Vibrante, o fato de realizar a Cruz central
vai permitir colocar em combustão as duas Lareiras que não estariam ainda acesas.

Ainda é preciso que uma das três Lareiras esteja ativada.

Isso corresponde à recepção da tripla Vibração chamada, no ano passado, de Espírito Santo, Ultravioleta e Irradiação
da Fonte, levadas e veiculadas por Cristo, Maria e Miguel, a nova tri-Unidade, revelada em vocês e ativando-se em

vocês.

***

Questão: e isso supõe que cada Lareira Vibra na mesma intensidade?

Isso é impossível.



Haverá sempre superioridade de uma ou de outra, em função de seu humor, em função dos momentos e em função
dos derramamentos de Luz sobre a Terra.

***

Questão: o fato de sentir as três Lareiras que giram é, portanto uma manifestação deste alinhamento?

Inteiramente.

Resta viver o que eu chamei de dissolução, pela ativação do AL-OD e IM-IS.

***

Questão: uma Lareira é ativada desde quando ela vibra em permanência ou pela intermitência?

Ela é ativada assim que Vibre pela intermitência.

As Vibrações em uma das três Lareiras têm tendência a serem intermitentes, em função de fatores muito variados e
muito numerosos.

A única que vocês sentem permanentemente (porque está ligada ao trabalho efetuado por Maria e por você mesmo) é
a Coroa Radiante da Cabeça.

Alguns de vocês observaram que a Coroa Radiante do Coração flutua, do mesmo modo que o Triângulo Sagrado
Vibra ou se ativa em função de certo número de circunstâncias que são, aí, totalmente independentes de sua

vontade, dado que seu Triângulo Sagrado está em conexão direta com o Cristal situado ao centro da Terra e vai,
portanto, responder aos impulsos que vive esse Cristal, e unicamente a este.

A cabeça, a Vibração da Coroa Radiante da Cabeça, é agora permanente, para a grande maioria de vocês, por uma
razão que é muito simples, é que o derramamento de partículas Adamantinas é permanente.

Quanto a seu Coração, ele está sujeito, como eu disse, a muito numerosas influências.

Ele está no meio e vai, portanto, flutuar em função de seu humor, em função de sua capacidade para vibrar na Alegria
e em função, também, de suas próprias regulagens energéticas.

Dentro de muito pouco tempo, nós poderemos afirmar, de uma única voz, nós todos que nos manifestamos através
desse canal, que aquele que não percebe qualquer das Coroas Vibrantes ou das Lareiras, é aquele que não quer

deixar sua personalidade.

É tão simples assim.

E isso se tornará cada vez mais evidente.

Isso participa das numerosas informações e ensinamentos que nós demos, durante o mês de agosto, relativos
à consciência do ego e à Consciência do Ser.

Isso se refere também, diretamente, às escolhas que vocês têm a realizar quanto à sua evolução.

Em resumo, para todos os seres humanos, dentro de muito pouco tempo, não haverá outro obstáculo além de si
mesmo para o estabelecimento na Unidade.

Não haverá qualquer causa exterior (social, familiar, profissional, afetiva ou kármica) que possa obstruir o
estabelecimento na Unidade, se não é a própria personalidade.

Mas lembrem-se de que cada ser humano permanecerá livre de suas escolhas, permanecerá livre de seu destino, e
que vocês não podem forçar nem constranger ninguém.

Vocês apenas podem propor a Luz que vocês são.



Vocês apenas podem propor a Luz que vocês são

É o único caminho de Verdade.

Não há outros.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, Caros Irmãos e Caras Irmãs (como diriam os Arcanjos, meus Bem Amados), vamos, juntos, iniciar esse
processo: vou lhes pedir para colocar a palma de sua mão esquerda na direção de AL, a palma de sua mão direita na

direção de OD, e respirar, boca aberta, calmamente.

E, em seguida, deslocar lateralmente, lentamente, a palma da mão esquerda acima da orelha esquerda, sobre o
ponto IM [Aqui], enquanto que a palma da mão direita vem se colocar na direção do ponto IS [Agora].

Assim, vocês vão ativar a conexão entre as três Lareiras.

Alguns de vocês percebem já a Vibração e a rotação do chakra do Coração que se efetuam da mesma maneira que a
comunicação entre esta rotação da Coroa Radiante e o sacro.

Recomecemos:

Palma da mão esquerda diante de AL.

Palma da mão direita diante de OD, a alguns centímetros.

Respiração.

O canal mediano chamado de Sushumna se ativa inteiramente.

As mãos se deslocam lateralmente.

A junção das três Lareiras se realiza.

Cabe a vocês encontrar o seu ritmo, a sua frequência, qualquer que seja a posição em que vocês realizarem isso.

Não se esqueçam de que, ao final de certo tempo, quando as Energias elétricas e magnéticas de suas mãos forem
eficazes, inteiramente, vocês não terão mais necessidade de suas mãos, vocês não terão mais necessidade da

respiração, mas, simplesmente, levar sua consciência, sucessivamente, alguns segundos, sobre cada um dos quatro
pontos AL - OD - IM - IS, o que bastará para traçar a ‘Cruz de Luz branca’ em sua cabeça, bastará para abrir

a Sushumna e para fazer comunicar – por intermédio de Ida e Pingala – as ‘correntes sóis-lunares’, Fogo elétrico,
Fogo do Éter, Fogo da Terra, no conjunto das suas estruturas.

Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, que a Luz da Graça os preencha e os ilumine da Verdade, da
Unidade.

Que Cristo esteja com vocês.

Que o Si se ilumine.

Até amanhã.

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

Nota do Redator:



O esquema abaixo ilustra o princípio da posição das três Cruzes.

A diferença entre as três Cruzes se faz segundo a posição exata das mãos, acima das orelhas, quando da segunda
parte.

***

Cruz Central: mão esquerda na direção de IM e mão direita na direção de IS.

Cruz Anterior: mão esquerda na direção de CLAREZA e mão direita na direção de PRECISÃO.

Cruz Posterior: mão esquerda na direção de UNIDADE e mão direita na direção de PROFUNDEZ.

***

*

*

*

***

Nota do Redator:

Nos próximos dias vocês encontrarão no site, na rubrica “protocolos”, intitulado “Yoga da Unidade”, a recapitulação
das três etapas dadas por UM AMIGO em 17, 18 e 19 de setembro de 2010.

Para situar mais precisamente esses diferentes pontos, vocês encontrarão o detalhe das Estrelas de Maria, na coluna
“protocolos / As 12 Estrelas de Maria".
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***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=746

17 de setembro de 2010

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 Questão: você tem uma mensagem para mim?

Bem amada, a única mensagem para você é a de Ser.

Não conte comigo para lhe dar as indicações sobre seu caminho, sobre sua estrada ou o que há a fazer.

O importante é Ser, simplesmente, e a resposta seria a mesma para cada um.

Não me cabe entregar mensagens ou uma mensagem, se ela não corresponde a uma demanda formulada de maneira
expressa, porque isso violaria, de maneira indubitável, seu livre arbítrio e sua Liberdade, ainda mais.

É indispensável compreender: eu apenas posso responder a uma questão claramente formulada.

Mesmo com relação àquele que eu guardo (ndr: como Anjo Guardião), se ele não me colocar a questão, eu não tenho
o direito de responder.

Eu posso responder a qualquer questão que não viole nem o livre arbítrio, nem a Liberdade.

Agora, e isso foi dito em inúmeras vezes, a partir do momento em que a Vibração se estabelece no Coração, tudo é
resposta.

Não há, então, mais perguntas.

***

Questão: quem é o meu Anjo Guardião?

Bem amada, aí está uma muito boa questão.

Pergunte a ele mesmo.

De fato, é estritamente inútil e prejudicial comunicar o nome de um Anjo Guardião que lhe é próprio, do exterior.

Apenas ele que, chamando-a pelo seu primeiro nome, se você lhe perguntar, ele pode comunicar o nome dele.

O conhecimento exterior, a revelação de um nome, não lhe permitirá jamais estabelecer uma comunicação com este
Anjo Guardião.

É indispensável compreender que o primeiro contato com o Anjo Guardião foi iniciado, sobre este planeta, durante o
ano de 2008.

Esse foi o papel do Arcanjo Jofiel, fazendo parte do Conclave.

ANAEL – 18 de setembro de 2010
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Naquele momento, inúmeros Seres puderam começar a tecer o canal de comunicação, que passa obrigatoriamente
pelo Antakarana, permitindo ouvir o prenome que vocês levam nesta vida, sussurrado, geralmente, por seu próprio

Anjo Guardião.

Esse é um primeiro contato.

Em seguida, esse canal de comunicação vai se tecer, progressivamente, em função de sua capacidade real de se
abandonar à Luz, em Verdade.

***

Questão: tenho elementos que me fazem pensar que sou muito ligada à Intraterra.

Bem amada, se os elementos a fazem pensar, em que minha resposta exterior poderia confortá-la ou confirmar o que
você pensa?

Compreenda bem, do mesmo modo que para o Anjo Guardião, esse gênero de questão, confirmação ou afirmação,
não pode de modo algum pertencer a algo de exterior a você, porque isso adulteraria sua Liberdade.

Esse gênero de resposta que eu poderia dar não traria estritamente nada para sua evolução, apenas faria satisfazer
seu Ego e a Personalidade.

***

Questão: como superar essas dúvidas e assegurar-se de que se tem, em si mesmo, a resposta exata?

Bem amada, a dúvida faz parte do mental, porque ele coloca sempre uma equação em verdadeiro ou falso.

Em seu Coração não pode haver esse gênero de ambiguidade porque, naquele momento, não pode haver dúvida.

A dúvida é Verdade absoluta que se inscreve em sua história absoluta.

Enquanto há dúvida é que a resposta se situa ao nível do mental.

Naquele momento, pouco importa que ela seja verdadeira ou falsa, porque ela não corresponde à Verdade da
vivência no Coração.

A resposta do Coração é sempre exata, porque ela lhe dará a Verdade absoluta, o que não será jamais o caso de seu
mental.

O mental tende sempre a levá-los e a trazê-los sobre o que os afasta do Coração, enquanto que o abandono total à
Luz não foi vivido, ele vai ressurgir de vez em quando e a palavra mestre do mental é a dúvida e o questionamento.

Assim, portanto, não se pode combater o mental pelo mental, isso apenas faria reforçá-lo.

Apenas pode se estabelecer na Verdade absoluta que é a Vibração do Fogo do Coração e do Amor quem permite,
nesse caso, superar e transcender a verdade relativa do mental.

Agora, dizer-lhe que você é ligada à Intraterra ou não, o que isso muda em sua vivência?

***

Questão: isso me daria confiança para entrar em contato com eles.

Bem amada, a confiança não é o abandono.

A confiança é um ato particular.



É como o ato de fé.

O abandono à Luz é Verdade, por ela mesma, e por essência.

Agora, quem a impede, seja verdadeiro ou falso ao nível do mental, de estabelecer um contato com a Intraterra, eis
que lhe é possível e permitido se comunicar tanto com uma borboleta, como com uma árvore, como com uma estrela,

como com outro ser humano?

Não há qualquer barreira, a não ser aquela que colocaria seu próprio mental justamente.

***

Questão: Como são distribuídos nos mundos Unificados os papéis dos Anjos Guardiões?

Bem amado, a partir do momento em que você sai da matriz, você se torna você mesmo, de algum modo, um Anjo.

Quem tem necessidade de ser guardado fora da matriz?

Ninguém.

***

Questão: Como se faz a atribuição do Anjo Guardião e há uma escala de valor entre o fato de ter podido
guardar Cristo, ou um bandido?

Bem amado, Cristo não teve um Anjo Guardião, mas a totalidade dos Arcanjos e das Forças de Luz, vindos de
Dimensões de longe superiores a esta terceira Dimensão.

É por isso que ele pôde completar a sua missão.

Agora, não há hierarquia ao nível dos seres humanos.

A atribuição do papel de Anjo Guardião pode ser feita em todas as hierarquias e em todas as Dimensões.

Você pode muito bem ser «guardado» por um Anjo ou ainda por um parente de sua família, que teria morrido e que
estaria ainda inscrito na matriz.

A atribuição se faz num modo de afinidade Vibratória representando certo número de possibilidades do seu Anjo
Guardião para estabelecer, com você, as linhas de facilidades ou de dificuldades do que você escolheu, literalmente,

como caminho, aprisionado nesta matriz.

Não há, portanto, uma categoria de Anjos Guardiões, há vários que são adaptados à situação.

Mas não há hierarquização ou valorização, exceto quando da missão que eu qualificaria de especial, como a de
Cristo.

***

Questão: Qual é o objetivo do alerta sonoro, 72 horas antes dos 3 dias de Trevas?

Bem amado, a partir do momento em que as forças etéreas ligadas ao Éter não falsificado, representando o que
vocês chamam de diversos nomes, mas que eu qualificaria de Onda Galáctica, penetrar a alta atmosfera, naquele

momento, «mil Demônios urrarão na noite» é a frase dada para dar medo, mas isso corresponde, sobretudo, a
modificações geofísicas extremas que ocorrem em elevada altitude, traduzindo-se por um som.

É, portanto, um sinal percebido no exterior, que irá lhes anunciar, de maneira formal, que algo está acontecendo.

***



Questão: Isso corresponde ao que alguns chamam de ventos cósmicos?

Inteiramente.

***

Questão: poder-se-ia assimilar isso ao barulho da Onda Galáctica que chega?

Digamos que ao primeiro impacto da Onda Galáctica.

O segundo impacto será, ele, muito mais consequente.

Poder-se-ia qualificar o primeiro impacto como um abalo do conjunto da Terra, permitindo-lhe liberar as forças que a
haviam mantido acorrentada nesta Dimensão dissociada.

O último impacto, ou segundo impacto, irá corresponder, ele, ao final desta Dimensão.

Isso vai corresponder à destruição total dos três envelopes isolantes que existem nesse sistema solar: ionosfera,
heliosfera e magnetosfera.

***

Questão: Por que algumas pessoas tiveram problemas de obturação no nível dos dentes, quando da segunda
etapa das Núpcias Celestes?

Simplesmente porque a ativação e a liberação do segundo chakra, ligado ao centro do poder, necessitou também da
liberação de alguns engramas, chamados kármicos, e pertencentes à matriz.

Mas o lugar de codificação Vibratória kármica situa-se, quando é eliminada de modo não perigoso para sua entidade
biológica, no nível dos dentes.

A modificação das forças eletrônicas existentes no nível dos chakras, correspondendo à chegada sobre a Terra das
partículas Ultravioletas, modificou a distribuição das cargas elétricas.

As obturações, obviamente, captam esta eletricidade, por outro lado.

***

Questão: hoje é necessário se desembaraçar dos metais na boca?

Eu sugeriria, de preferência, que você se desembaraçasse inteiramente do mental.

***

Questão: após a transição, que vão se tornar os gatos e os cães?

Eles irão se tornar o que eles devem se tornar.

O que significa que, no nível Vibratório, a partir do momento em que a ilusão desaparecer, o reservatório de força
chamado «amor», para um animal, se juntará às esferas de evolução que lhes são próprias, evidentemente, fora de

qualquer estrutura de carbono.

Colocando esta questão, existe um aspecto linear.

A transição, tal como vocês a concebem, não corresponde a um espaço ou a um lugar definido geograficamente, mas,
mais, uma translação dimensional, aí também, como para vocês.



mais, uma translação dimensional, aí também, como para vocês.

***

Questão: em qual Dimensão irão os animais?

Os verdadeiros animais, aqueles que foram criados pelos Arcontes, retornarão ao lugar de criação, ou seja, a Ursa
Maior, e também para alguns mundos de 3ª Dimensão Unificada.

Em contrapartida, tudo o que está ligado ao que eu chamaria de ‘matriz astral’, criada pelos mecanismos de
funcionamento da humanidade falsificada, não existirá simplesmente mais, porque isso não existe nos mundos

Unificados.

***

Questão: os mundos dissociados existirão ainda, após a Translação?

Todos os que nós não Unificamos.

***

Questão: os que tiverem decidido fazer uma escolha de evolução para um mundo dissociado poderiam se
reencarnar em outros mundos dissociados?

Não, absolutamente.

Eles irão se juntar aos mundos Unificados durante o tempo de aperfeiçoarem sua educação, digamos.

Está fora de questão deixar as almas novas se tornarem prisioneiras novamente dos mundos dissociados, dado que
elas verão a sua liberdade progressivamente e à medida que a Onda Galáctica as tocar.

***

Questão: por que então as almas se encarnam ainda em nosso mundo?

Elas se encarnam, simplesmente, para favorecer o final da Ilusão.

Elas jamais teriam vindo se não soubessem que é o fim.

E não são almas que se encarnam, são Espíritos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a diferença entre alma e Espírito?

A alma é a ligação entre o corpo e o Espírito.

A alma pertence definitivamente à matriz.

O Estado de Ser pertence ao Espírito.

Não há coloração de alma, no Estado de Ser.

A alma pertence à matriz e acabará com a matriz.

Ela é uma criação da matriz.



Ela não é Verdade, nem Eternidade, contrariamente ao Espírito.

A alma é o que sustenta as emoções, e as emoções, mesmo no nível das almas que não estariam encarnadas, mas
prisioneiras da matriz, nada têm a ver com os mundos Unificados.

É o estratagema que permitiu aos Dracos, aos Arcontes e a Lúcifer fazê-los crer que havia uma evolução na matriz,
dado que a alma, quando ela sai desse corpo, permanece prisioneira da matriz.

Ela reencontra os guias, reencontra os Mestres, se reenergiza e volta a descer na matriz, sobre esse polo visível, mas
ela jamais escapa à matriz.

***

Questão: a alma pode evoluir?

Não.

A evolução é uma ilusão criada pelos Dracos e é, aliás, assim que esse projeto foi vendido, eu diria, à Fonte e
àqueles que permaneceram fiéis à Fonte: de fazer crer que, comprimindo a Luz (até quase apagá-la, como é o caso

hoje), havia alguma evolução.

A evolução é, portanto, em resumo, uma criação dos Dracos.

Nada evolui, dado que tudo é perfeito nos mundos Unificados.

A Liberdade é total, a Graça é total.

Como falar de evolução quando algo já é perfeito e Unificado?

***

Questão: qual diferença você faz entre 3ª Dimensão Unificada e os mundos Unitários?

A 3D Unificada ou Unitária, uma vez sendo isso, corresponde a uma estrutura em carbono na qual existe uma
lembrança consciente da ligação à Fonte.

E, em particular, a noção de compressão e de predador não existe, o que muda completamente.

***

Questão: é onde haverá, apesar de tudo, uma forma definida?

É claro.

A 3ª Dimensão é a única Dimensão, Dissociada como Unificada, que apresenta uma forma fixa.

O que não é o caso assim que você se junta ao seu Corpo de Eternidade, seja ele de Luz Adamantina, de Cristal, de
Diamante ou outro.

***

Questão: o que é a Graça?

A Graça corresponde a um mundo, ou uma Dimensão, onde vocês não estão mais sujeitos, nem prisioneiros na
ação/reação.

A ‘Lei da Graça’, ou ‘Lei da Unidade’, os restitui à sua Liberdade.

É um espaço onde tudo se desenrola segundo a Graça, a facilidade, onde tudo o que existe no nível desse mundo



falsificado não existe mais: a doença, o sofrimento, a morte.

Tudo isso que faz a ilusão desta criação falsificada não existe absolutamente nos mundos Unificados.

O problema é que o ser humano (e mesmo através das questões que vocês me colocam), vocês a definem através da
sua personalidade e não através do Estado de Ser.

Assim, o Estado de Ser não pode, absolutamente, se apreender de qualquer noção correspondente ao Estado de
Ser.

O Estado de Ser se vive e não pode se expressar em palavras.

A Liberdade, vivida uma vez que vocês alcançam o Estado de Ser, os faz compreender, de maneira definitiva, que
esse mundo é totalmente Maya.

Como disse a maior parte das tradições ditas orientais: enquanto você não saiu da Maya, você irá considerar que
essa Maya, esse mundo no qual você vive, é o único real.

E todas as projeções de ideias e de pensamentos que vocês realizam são oriundas do seu quadro de referência, mas
não escapam, nunca, da matriz.

Toda dificuldade vem daí.

Vocês foram tão presos, tão fechados dentro desta ilusão, com suas próprias leis ditas de evolução, que vocês não
podem imaginar ou conceber a existência de outra coisa em outro lugar, privada de tudo o que faz a sua vida comum.

A única maneira é penetrar o Estado de Ser.

Não há outras.

Todo o resto apenas permanecerá discussões estéreis que não levam a qualquer avanço para o seu Estado de Ser.

O Estado de Ser, a porta, está no Coração, na Vibração do Coração.

Penetrando a Vibração do Coração, o Fogo do Amor, o Fogo da Verdade se eleva e, naquele momento, se constrói o
Cordão de Cristal que lhes permite aceder ao seu Estado de Ser.

Enquanto vocês não tiverem penetrado a Estado de Ser, vocês não podem compreender ou apreender, com as
ferramentas da personalidade, o que eu falo.

***

Questão: o que advirá de Yaldebaoth quando da mudança de Dimensão?

Bem, ele voltará para o seu mundo de evolução, se é que há ali uma evolução.

O dia em que ele compreender que não há evolução, ele irá se juntar à Luz e estará, então, redimido.

***

Questão: isso significa que ele está igualmente em uma ilusão?

Totalmente.

Do mesmo modo que certos alojamentos, chamados de Luz, se fecharam na matriz e fizeram um dogma de evolução.

Estes começam a se dar conta, desde o tempo em que se fecharam nas esferas altas da matriz, que o lugar onde se
estabeleceram não é a Verdade.

A matriz, tal como vocês a vivem, é, efetivamente, uma enorme sedutora.



***

Questão: se não há evolução, o que é da individualização da alma dos animais?

Simplesmente porque algumas almas, efetivamente, serão individualizadas, mas nos mundos de 3D Unificados.

***

Questão: mas a individualização não é uma evolução?

Não.

É uma criação integral.

***

Questão: por que as almas prontas para viver a translação não podem vivê-la a partir de agora?

Mas, bem amada, você é dependente, queira ou não, de Gaia, e você é dependente da Onda Galáctica.

E, aliás, nós fazemos todo o nosso possível para que as almas “prontas” a reencontrarem o Espírito não escapem
muito rapidamente.

Nós temos necessidade de vocês aqui.

***

Questão: uma alma que se encontre na 3D Unificada vai se dar conta disso?

Todas se darão conta.

Na medida em que São João, no Apocalipse, bem descreveu o momento do reencontro com o veículo de Eternidade
(chamado de «Ressurreição» naquele momento, na falta de outro termo), mas, quando do denominado julgamento

final, cada um estará frente ao seu corpo de Estado de Ser.

Alguns poderão se juntar a ele, e outros não.

Portanto, ninguém poderá dizer que não sabia.

***

Questão: ter contatado o corpo de Estado de Ser, mesmo pontualmente, é uma forma de garantia?

É uma garantia absoluta.

A partir do instante em que você viver o Coroamento, ou seja, a ativação das suas 12 Estrelas, da Coroa Radiante do
Coração ou da Cabeça, naquele momento, você é assegurado de se juntar à sua Eternidade, queira ou não.

Eu especifico isso porque, ainda atualmente, inúmeros humanos descobrem o seu Corpo de Estado de Ser e
gostariam de continuar a viver nos dois, o que é estritamente impossível, quando chegar a hora.

Eu tenho que especificar que todos os prazeres que vocês denominam ‘prazeres’, nesse mundo, irão lhes parecer
bem insípidos, a partir do momento em que vocês tiverem a possibilidade de viver no Estado de Ser porque, naquele

momento, vocês estarão no que poderiam chamar nesse mundo de ‘gozo permanente’.

***



Questão: o que é das almas que se encarnam e que, ao final de alguns meses, voltam a partir, sem mesmo
viver o nascimento?

Bem amada, aí, cada caso é diferente e profundamente diferente.

Há múltiplas possibilidades.

Não há regra absoluta com relação a isso.

***

Questão: quando nos sentimos impacientes com relação à translação que está chegando, isso pode vir de
uma forma de nostalgia, ou de fuga ou de falta de responsabilidade?

Bem amada, empregar a palavra nostalgia é indesejável, na medida em que você não pode ter qualquer
reminiscência consciente do que é o seu Estado de Ser.

Porque, geralmente, ou você está em sua primeira vida, desde 30 ou 40 anos, ou você está aí desde algumas
centenas de milhares de anos, você perdeu qualquer lembrança.

Senão, evidentemente, você teria saído o mais rapidamente possível.

A impaciência corresponde exatamente à energia e à Consciência do momento, sobretudo para aqueles de vocês que
vivem essas transformações desde vários anos, em que passaram por estados de Alegria, eu diria, bem mais intensos

do que atualmente, porque a hora é agora para a responsabilização.

Isso pode se refletir, para alguns de vocês, como uma impaciência.

O fato de ter vivido as Núpcias Celestes, ou as Vibrações do despertar do Coração e da Coroa Radiante da Cabeça,
pode se traduzir, para você, por um sentimento de impaciência que nós podemos perfeitamente compreender.

***

Questão: as pessoas que viveram uma EQM permanecem no Astral, apesar da sua Alegria?

Bem amado, a EQM não faz sair da matriz, jamais.

É o que acontece para qualquer morte, a partir do momento em que você vê a luz.

Mas ver a luz não é penetrar na Luz.

A luz que é contatada quando da morte, ou quando da EQM, não é a Luz.

É um reflexo da Luz.

Houve raríssimos Seres que cruzaram as etapas habituais do que vocês chamam de ‘experiência de quase morte’ e
que passaram do outro lado da Luz.

Eles são muito raros e não estão verdadeiramente na Alegria de voltar aqui.

***

Questão: contatar o Corpo de Estado de Ser, mesmo durante um curto instante, significa penetrar a Luz?

Perfeitamente.

Não há mais retorno possível.

Assim como disse a própria Fonte, a promessa e o juramento são reativados.



O seu futuro já está completamente traçado.

***

Questão: por que, quando contatamos o Estado de Ser, podemos querer permanecer e aproveitar o que há na
matriz?

Isso é possível quando a consciência volta a descer no nível da personalidade.

É também um meio de se prender a alguma forma de ilusão.

Isso passa pelos alimentos, pelo sexo, pelas relações humanas, pela natureza, pela beleza da vida tal como ela é
apreciada.

Mas não é uma negação do Estado de Ser.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados, eu lhes digo então até muito em breve.

************
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Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs, que a Paz, a Alegria os iluminem.

Eu volto com vocês para prosseguir a Revelação e o ensinamento do ‘Yoga da Unidade’.

Ontem, nós falamos do 2 e do 4 através das 3 Cruzes: a Cruz central, a Cruz anterior e a Cruz posterior.

Vamos, hoje, abordar uma segunda parte desse Yoga da Unidade, recorrendo, não mais ao quaternário da Cruz, mas
ao triângulo.

Convém primeiro dar-lhes certo número de elementos com relação, justamente, ao que chamamos de ‘Triângulos’,
bem antes que os falsificadores roubassem o simbolismo do Triângulo e da pirâmide.

É necessário compreender que o Triângulo é a base da arquitetura e do desenvolvimento dos Mundos, através das
dimensões que estão além de todo antropomorfismo, a partir da 24ª Dimensão.

Trata-se, antes de tudo, do que é chamada de Civilização dos Triângulos.

Esta Civilização dos Triângulos, além de qualquer antropomorfismo, expressa e manifesta o que é chamado, em seu
mundo encarnado, de tri-Unidade.

A tri-Unidade é uma característica que permite a uma forma existir e se manifestar, qualquer que seja a Dimensão.

Os Quatro Viventes que cercam o Trono e a Fonte são estruturas chamadas de Rodas nas Rodas: Hayot Ha Kodesh,
Quatro Viventes, Quatro Elementos, Quatro Pilares.

Esses Quatro Elementos (cuja pálida cópia, no mundo encarnado, é chamada de elementos habituais: Terra, Ar,
Fogo e Água) são, de fato, a redução dimensional e de densidade correspondente ao arquétipo levado pelos

quatro Hayot Ha Kodesh, ainda chamados de Quatro Viventes, onipresentes, por exemplo, no que é chamado de
Quatro Evangelistas, representados por símbolos bem precisos nos jogos de tarô.

Os exemplos poderiam ser tomados em todas as tradições (no Vedanta, no budismo...).

O objetivo não é se estender sobre isso, mas, sim, viver a quintessência.

UM AMIGO - 18 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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As Estrelas espirituais, presentes na Roda da sua cabeça, são também agrupadas por três.

Isso lhes foi anunciado, em parte, pelo Arcanjo Metatron.

As cimeiras desses Triângulos são representadas pelas 4 Sílabas Sagradas com o ER no seu centro.

***

AL é, portanto, a cimeira do Triângulo de Fogo.

IS é a cimeira do Triângulo da Água.

IM é a cimeira do Triângulo do Ar, enquanto que o OD é a ponta invertida para baixo do Triângulo da Terra, em
ressonância com OD.

A ligação entre esses Quatro Viventes, representados na sua cabeça, é representada pelo ponto central ER, que
estabelece o ‘cordão de Luz de Cristal’ unindo a sua estrutura dissociada, por intermédio da Merkabah, ao seu Corpo

de Estado de Ser.

Os trajetos AL-ER, ER-OD, ER-IM e ER-IS revestem-se de uma característica essencial.

Eu quero provar o único exemplo que darei hoje, ligado ao trajeto existente entre OD e ER: nesta faixa de Luz,
chapeada na parte de trás da cabeça humana, encontra-se uma cor.

Esta é a cor característica da alma da pessoa, em ressonância direta com seu projeto de evolução, se é que se pode
falar assim de evolução, mas, antes, seu projeto de ação na matriz.

A cor pode ser então o vermelho, o verde, o azul, o branco.

Além disso, sobre esta faixa chamada ER-OD ou OD-ER, encontra-se o painel de controle do que é chamado de ‘7
chakras principais’.

De fato, passando sua mão desde a raiz de implantação posterior dos cabelos e subindo para a cimeira do crânio,
vocês vão encontrar sete depressões, cada uma dessas depressões correspondendo a um chakra.

É também sobre esta faixa de Luz, inscrita no osso existente neste lugar, que se encontra a memória: a
memória akáshica, a memória de ressonância dita kármica, aquela que está, atualmente, em vias de transcendência.

OD-ER e ER-AL representam a linha mediana sagital anterior e posterior, onde se reunifica a dualidade.

Esta faixa é extremamente importante.

Ela representa a parte vertical da Cruz, seja para a Cruz central, para a Cruz anterior, ou para a Cruz posterior.

A cada extremidade desta Cruz central vai se desenvolver um Triângulo permitindo a animação da Roda na Roda e,
portanto, a rotação que vocês percebem na cabeça.

***
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Assim, o Triângulo de Fogo é constituído, à frente, por AL, Bem e Mal.

O Triângulo do Ar é constituído por IM, Clareza e Unidade.

O Triângulo da Água, à sua direita, acima da orelha direita, é então constituído por IS, Precisão e Profundez.

***

O Triângulo OD que tem, ele, a ponta para baixo, representa o símbolo dos povos de Sirius(Sirius A, como Sirius B,
como Sirius C), que é a ‘fecundação do Espírito na matéria’.

Esse Triângulo, ponta para baixo, é então estabelecido entre OD, Ki-Ris-Ti e Visão.

Na visão anterior, a sobreposição do Triângulo da ponta AL e da ponta OD, reproduz muito precisamente a ‘Estrela
de seis pontas’, representando o equilíbrio entre o Espírito e a matéria, entre o Fogo e a matéria.

***

Assim, vocês determinam quatro Triângulos.

Cada um desses Triângulos tendo sob sua dependência um dos quatro elementos, vai então ser possível, de início
utilizando suas mãos e os mudras extremamente específicos que vou lhes dar, ativar em vocês os potenciais e as

funções ligadas aos elementos.

Não unicamente em suas funções fisiológicas ou energéticas, mas, bem mais, em suas funções espirituais que eu
vou, em parte, desenvolver hoje.

***

Visualizem, então, inicialmente, o primeiro Triângulo, o Triângulo de Fogo, correspondente ao ‘Gênio do Fogo’
chamado Véuhiah, diretamente sob a dependência do Senhor Metatron, a Luz branca, ofuscante, da Revelação.

É nesse Triângulo que ocorreu a falsificação do Arcanjo Lúcifer, que privou esse Triângulo dos outros Triângulos.

Assim, o Fogo de Véuhiah se tornou, nesse mundo falsificado que todos percorremos, o ‘Fogo de Prometeu’, aquele
que é obrigado a se reconstituir cada dia para existir que não existe, é claro, absolutamente, nos Mundos Unificados.

Assim, tomando sua mão esquerda ou direita, vocês poderão colocar seus dedos no Triângulo, do seguinte modo:
assim, colocando em contato com sua mão, seja esquerda ou direita, os três pontos desse Triângulo anterior, vocês

vão ativar, em vocês, o Fogo.

Não o Fogo de Prometeu, mas o Fogo do Éter, o Fogo da Terra e o Fogo elétrico.

Isso vai permitir mobilizar em vocês certo número de ‘qualidades Vibratórias’ que lhes permitem se aproximarem do
Fogo, da percepção do Fogo e da percepção do Fogo do Amor.

*
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*

***

O segundo Triângulo que visualizaremos está em relação com o elemento Ar [Triângulo do Ar], ou o ‘Cavaleiro do Ar’,
ou, se preferem, o Hayot Ha Kodesh do Ar, situado do lado esquerdo e, portanto, necessariamente, com a mão

esquerda.

O Triângulo será colocado do seguinte modo: consistirá em estabelecer um Triângulo entre, de um
lado, Clareza, Aqui e, em seguida, o ponto posterior que está ligado à Unidade.

Colocando em sintonia, em ação, esse Triângulo, vocês vão ativar tudo o que corresponde ao Ar em vocês.

*

*

***

Simétrico a este, situado do lado direito, acima da orelha direita, encontra-se então o Triângulo que está em relação
com Agora, ou seja, o Triângulo da Água, antes de Precisão e atrás de Profundez.

Esse Triângulo da Água evoca, obviamente, através mesmo dos nomes que foram dados de suas Estrelas, as
funções da Água, agente das profundezas, que está presente desde o alto até embaixo, através das Águas do

Mistério e das Águas da manifestação.

*

*

***

Resta, portanto, o Triângulo da Terra que, ele, está invertido, com a ponta para baixo, podendo ser feito do mesmo
modo entre Ki-Ris-Ti, Visão e o ponto o mais baixo que é OD.

*
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*

***

É totalmente permissível associar esses Triângulos 2 a 2.

A Água e o Ar, por exemplo, o Fogo e a Terra, ou, ainda, o Fogo e o Ar ou o Fogo e a Água.

A associação vai então corresponder, em vocês, à ativação de certo número de ‘ressonâncias Vibratórias’ que lhes
cabe percorrer, a fim de reencontrar o sentido que lhes é próprio, a função que lhes é própria, para além das

generalidades do que correspondem os elementos.

***

Esta segunda parte do ‘Yoga da Unidade’ vai lhes revelar, de maneira muito mais específica, o que é chamado
de suas quatro linhagens.

Cada ser humano presente sobre esta Terra é a resultante de um conjunto de Vibrações, além desse corpo físico
criado por Maria, de certo número de potenciais chamados de Linhagens ou, ainda, de Pilares.

Essas Linhagens e esses Pilares são, para o um, relacionadas com o Fogo, para o outro, em relação com a Terra, o
terceiro, com o Ar e, o quarto, com a Água.

Assim, por intermédio desse mudra que vai colocar uma de suas mãos ou as duas mãos sobre esses quatro
Triângulos, sobre dois desses quatro Triângulos no máximo, vão, pouco a pouco, fusionar em você mesmo

a característica essencial de sua Linhagem.

Procedendo assim, apenas por alguns minutos por dia, e sempre utilizando a respiração, você vai se revelar, a você
mesmo, suas próprias Linhagens, permitindo-lhe fazer ressoar, em você, a força procedente de suas Linhagens.

Vou tomar um exemplo (e paro aí os exemplos, porque cabe a você mesmo fazer esta descoberta Vibratória e de
Consciência): imagine que em sua linhagem do Ar, se encontre a ‘linhagem das Águias’.

Isso vai se revelar a você, além do aspecto Vibratório, por certo número de percepções que o remeterão à Águia.

Outro exemplo com a Água: o povo da Água corresponde, antes de tudo, aos cetáceos e à origem de alguns
sistemas solares, em ressonância com os cetáceos (os cetáceos ou os mamíferos marinhos que não vivem, aliás,

exclusivamente na Água, como em seu mundo, mas também no Ar).

Assim, ativando, em você, o Triângulo da Água, vai se revelar a você qual é sua parte e qual é sua linhagem em
ressonância com a Água (por exemplo, o povo dos Golfinhos, em ressonância com Sirius).

Assim, ativando, sucessiva e progressivamente, ao seu ritmo, os quatro Pilares, vão se revelar a você suas quatro
Linhagens.

O acesso à Existência, por intermédio das 12 Estrelas, pelo Bindu, pelo canal central de Cristal,
via Merkabah interdimensional, faz parte da ‘Revelação de suas Linhagens’.

Porque é pela Revelação de suas Linhagens e tomando apoio nelas, através dos quatro Triângulos, que você
poderá realizar sua ‘translação dimensional’.

Isso faz parte, portanto, da Revelação final existente nesse mundo: a Revelação de suas quatro linhagens.
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Restará, certamente, outra Revelação que é sua origem dimensional, qualquer que seja sua filiação espiritual ou
suas Linhagens espirituais,

Mas isso será abordado em outro momento.

***

O importante, nas duas primeiras partes que acabo de lhes dar, ontem e hoje, é compreender que, num primeiro
tempo, vocês devem realizar a Cruz no interior de sua cabeça, porque é esta Cruz que vai permitir tomar o apoio do

movimento rotatório existente entre OD-AL-IM-IS, e ER ao centro, permitindo girar.

Esta rotação vai ativar progressivamente uma Estrela atrás da outra.

O modo de ativação será profundamente diferente.

Nós, ao nível do cosmos e das Dimensões Unificadas, nós as ativaremos sobre esta Terra como foi dado por Maria.

Mas vocês podem também ativá-la de diferentes modos, coisas que veremos na terceira parte desse ‘Yoga da
Unidade’, se quiserem, amanhã.

***

Aí está o que tinha a dizer e que é bastante breve, espero, relativamente a esta segunda parte do ‘Yoga da Unidade’,
referente, portanto, aos Triângulos.

Se existe em vocês questionamentos relativos a esta prática, ou ainda questões relativas a informações
complementares referentes ao que são chamadas de Linhagens ou Pilares, em ressonância direta com os quatro

Elementos, gostaria, se me é possível, de ali trazer um esclarecimento.

***

Questão: há uma ordem a respeitar entre a prática de ontem (Yoga da Unidade - 1) e a de hoje (Yoga da Unidade -
2)?

O mais importante, numa ordem lógica: a ativação da Cruz de Luz branca entre os pontos AL-OD e IM-IS.

Em seguida, você pode experimentar, imediatamente, os Triângulos correspondentes às suas Linhagens ou
prosseguir nas Cruzes (anterior e posterior).

Não há lógica fundamental de ordem.

Há, simplesmente, uma ‘lógica Vibratória’ que será diferente para cada um de vocês.

Alguns de vocês terão necessidade de revelar sua Linhagem de Fogo, em prioridade.

Outros, sua Linhagem de Água.

***

Questão: as 12 Estrelas em que se apoiam esses Triângulos giram num sentido específico?

A rotação é interdimensional.

Não se pode, portanto, definir um sentido de rotação horário ou anti-horário, eis que os dois se desenrolam no mesmo



tempo.

Por vezes, vocês podem ter a sensação que ela gira no sentido horário e, em outros casos, no sentido anti-horário.

***

Questão: não tem importância então tocar esses pontos num sentido ou no outro?

Nenhuma.

***

Questão: existe uma única Linhagem por elemento ou podem existir várias por elemento?

Para uma determinada pessoa, existe uma única linhagem por elemento.

***

Questão: qual é a referência da Terra?

A estabilidade.

O quadrado.

O suporte Vibratório de elevação.

Papel que era atribuído, antes da queda, aos Dragões.

Do mesmo modo que a Civilização dos Triângulos (existente na 24ª Dimensão e além) é responsável dos
movimentos.

O 4 e o elemento Terra é responsável pela estabilidade.

***

Questão: poderia desenvolver esta explicação para cada um dos elementos?

O Fogo é o elemento que impulsiona a vida, quaisquer que sejam as dimensões.

Ele é, portanto, chamado de Fogo da Fonte, Fogo do Amor, Fogo da Verdade.

Os Filhos da Lei de Um são chamados Ki-Ris-Ti.

Isso significa Filhos Ardentes do Sol, Filhos Ardentes da Unidade.

O elemento que impulsiona é o Fogo.

Este impulso se traduz sobre a matéria, qualquer que seja, nesta Dimensão, como em outras Dimensões, porque
vocês chamam de matéria a base de carbono, em outras Dimensões, existe outra matéria que é matéria, mas não

para vocês, porque ela é invisível.

Em seguida, vem o Ar.

O Ar é movimento.



As linhagens do Ar são a comunicação e o encaminhamento, em ressonância com o Arcanjo Gabriel ou ainda Uriel.

E, enfim, a Água representa o laço e o agente que nutre a vida, que lhe permite se desenvolver.

O ER, vocês compreenderam, é então o Éter.

Ele é representado por Metatron, a Vibração de Metatron ou da Fonte, se preferem.

O éter é o elemento que está presente nos quatro outros, não diferenciado.

É este éter, cuja falsificação os privou reduzindo-o à sua mais simples expressão, forçada pela gravidade, pelas
forças eletromagnéticas e gravitacionais.

É hoje o Éter que se estende em sua Dimensão.

O éter pertence a todas as Dimensões e é onipresente nos Universos ditos de Luz Unificada.

É o que vocês observam que se estende em vocês: supramental, partículas Adamantinas e também ao nível de seus
Céus.

***

Questão: o Triângulo da Terra é a ponta de baixo. Está ligada a uma falsificação?

Esta inversão não é uma inversão no sentido falsificação.

É a realidade do que representa a ‘fecundação da matéria pelo Espírito’.

***

Questão: poderia nos fazer conhecer nossas linhagens?

Compreenda bem que o conhecimento dessas Linhagens não pode ser intelectual.

Ele nada lhe traz, estritamente nada.

Apenas através da ativação Vibratória que elas se revelarão.

Se elas se revelam de outro modo, como curiosidade ou como afirmação, como acabo de fazê-lo, isso não tem
qualquer sentido para você.

A Revelação das Linhagens é um ato Vibratório, energético, conduzindo a aproximá-lo, cada vez mais, de seu Estado
de Ser.

Não é um conhecimento, qualquer que seja.

É uma Vibração.

***

Questão: ao que corresponde a origem estelar?

Eu responderia dizendo que é o seu lugar de recreação favorito.

***



Questão: e como se articula a origem estelar e as Linhagens?

Elas não se articulam, elas são independentes.

***

Questão: pode-se ter uma Linhagem que é ao mesmo tempo nossa origem estelar?

Perfeitamente.

***

Questão: mas pode também ser completamente diferente?

Perfeitamente.

***

Questão: a origem estelar determina, de certa maneira, o tipo de Linhagem?

Não.

Por exemplo, ao nível da humanidade atualmente encarnada, todos vocês são portadores de um DNA vindo dos
mundos de Sirius.

Isso não quer dizer, contudo, que uma de suas Linhagens venha de Sirius.

Do mesmo modo, uma parte do DNA, ligada à falsificação, vem da Ursa Maior, dos Dragões.

Isso não quer dizer que as suas Linhagens estejam em ressonância com esse mundo ou que a sua origem estelar
seja necessariamente esse mundo.

Mas, ainda uma vez, discorrer de nada serve.

É algo que você tem que descobrir em você mesmo, e não de maneira exterior.

Isso quer dizer que o que é importante não é o conhecimento das suas Linhagens, mas o ‘aspecto Vibratório’ que se
ativa em você.

***

Questão: atualmente, o que se revela a nós são, de preferência, as Linhagens ou a origem estelar?

O mais frequentemente são, antes de tudo, as suas Linhagens.

***

Questão: no nível Vibratório, o que traz o conhecimento das nossas Linhagens?



Ele traz, sobretudo, a constituição do que eu chamaria de ‘finalidade do canal do Éter’.

É, de fato, o canal da Sushumna que é duplicado de partículas Adamantinas, bem além do trajeto habitual
da Sushumna, ou seja, acima de suas cabeças.

Quando o ‘canal de Cristal’ é revestido e forrado de partículas Adamantinas, quando ele é estabilizado pelas quatro
Linhagens, correspondentes aos quatro pontos da sua cabeça (pontas ou cimeiras dos seus Triângulos), naquele

momento, vocês estão prontos para se juntarem ao seu Estado de Ser. 

Compreenda bem, ainda uma vez, que o que é importante não é conhecer as suas Linhagens.

É ativar os Pilares correspondentes.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, que a Vibração da Unidade os acompanhe.

Eu lhes digo até amanhã, para a terceira parte.

Do meu Coração ao seu Coração, que o Amor os preencha de Graça.

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

Nota do Redator:

Nos próximos dias, vocês encontrarão no site, na rubrica “protocolos”, intitulado “Yoga da Unidade”, a recapitulação
das três etapas dadas por Um Amigo, em 17, 18 e 19 de setembro de 2010.

Para situar mais precisamente esses diferentes pontos, vocês encontrarão o detalhe das “Estrelas de Maria”
(http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos)

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=747

18 de setembro de 2010

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=747
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, primeiramente, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e vamos começar. 

Eu espero que vocês tenham muitas questões para me colocar. 

*** 

Questão: podemos considerar a estase como um ensinamento prático?

É difícil de responder esta questão.

Um ensinamento, certamente, para aqueles que ainda não encontraram a realidade da Luz, que a encontraram
intelectualmente, mas que não a encontraram no Coração. 

Porque, efetivamente, durante esse processo em que o aspecto físico do que vocês são está completamente
inoperante, vocês se apercebem, constrangidos e forçados, de que a consciência pode funcionar e mesmo, por

vezes, sair desse corpo. 

Por conseguinte, para aqueles, sim, isso será um ensinamento. 

Para outros, não, isso será o ensinamento, não da Luz, mas do terror, porque eles vão permanecer no interior dos
seus corpos que não respondem mais.

Eles não poderão dali sair. 

Cada caso será diferente, de fato. 

Para alguns, eu penso que será um ensinamento e, para outros, não. 

Cada um irá vivê-lo, certamente, no seu nível de Vibração, de Consciência, de confiança também e de certeza
Interior. 

Depois, cada um irá viver o que ele tem que viver durante este período. 

Mas eu os lembro de que, independentemente do Anúncio, 72 horas antes, por Maria, mesmo aqueles que não creem
em nada e que não vivem nada, vão sentir que acontece, ou que vai acontecer alguma coisa. 

Olhem, naquele momento, os animais, vocês irão compreender imediatamente.

Porque eles vão senti-lo bem antes de vocês, quase uma semana antes de vocês.

*** 

O.M. AÏVANHOV – 19 de setembro de 2010
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Questão: durante os 3 dias, o Ser permanece consciente?

Inteiramente.

Quer vocês queiram ou não. 

Então, vocês imaginam, para aqueles que não podem permanecer cinco minutos imóvel.

E eu os tranquilizo, vocês não terão vontade de fazer as necessidades fisiológicas. 

O corpo será extremamente desacelerado, como em estado de hibernação, mas a Consciência estará totalmente
lúcida. 

A partir do momento em que o corpo está no fenômeno de ‘estase’, quanto mais ele descer em temperatura, melhor
é. 

O sentido visual, o sentido olfativo, a audição, estarão presentes, mas a sensação térmica, não.

Isso dito, cubram-se, hein!?

*** 

Questão: nesse período, o contato com o Estado de Ser é possível?

Sim, é claro.

*** 

Questão: é um dos objetivos?

O objetivo não diz respeito a vocês, diretamente.

Ele se refere à Terra, à organização do sistema solar.

*** 

Questão: por que é necessário colocar a humanidade em estase durante esse momento?

Simplesmente porque os seus corpos, os corpos físicos que tivemos, uns e outros, estão sujeitos às forças
eletromagnéticas e gravitacionais. 

Se não houver mais gravidade e se não houver mais forças eletromagnéticas, o corpo, ali não fica mais em pé.

É tão simples assim. 

Diz-se frequentemente que é a alma que anima o corpo, ou o Espírito também, mas se não houvesse as forças e os
gradientes eletromagnéticos e as forças gravitacionais, esse corpo seria uma boneca de pano.

É exatamente o que vai acontecer. 

Vocês não poderão falar, mas vocês ouvirão tudo.

O seu olhar será fixo.

Assim que vocês caírem em estase, o olhar permanecerá apontado sobre a mesma coisa. 

Vocês vão sentir, como os animais, que vocês devem se alongar e se deitar. 

Vocês têm o corpo que se torna muito pesado, que formiga e que se entorpece, e ele irá responder cada vez menos,
progressivamente e à medida do passar das horas. 

Vocês têm 3 dias para esse processo, antes que ele se estabeleça inteiramente. 

Isso não é nas 72 horas, nós os prevenimos, e durante 72 horas, tudo está normal.

A partir do início das 72 horas, as coisas se modificam.

Mas elas se modificam gradualmente.



*** 

Questão: após os 3 dias, como serão as forças gravitacionais?

Não haverá mais durante os 3 dias.

Eu não disse que elas irão parar, porque o dia em que elas pararem definitivamente, vocês não estarão mais aí.

*** 

Questão: o que será dos aviões quando as forças gravitacionais forem perturbadas?

Nos primeiros momentos, nas primeiras horas, eles terão tempo de pousar, não é? 

E depois, é muito simples, e isso vai reduzir tanto tudo o que é eletromagnético, eletrônico, que tudo vai entrar em
pane.

Mas isso não vai ocorrer em um minuto.

*** 

Questão: como gerir esta abordagem da estase com as crianças?

Mas não é com elas que há problemas, é com vocês, eu sempre disse isso. 

As crianças irão se ocupar de vocês, diríamos.

*** 

Questão: como dizê-lo a uma criança?

Mas não há que dizer.

Instantaneamente, as crianças com menos de 14 anos irão compreender o que acontece.

Os animais irão compreendê-lo também.

Como antes de um sismo, eles se afastam.

Como antes de um tsunami, eles se afastam.

*** 

Questão: todos os animais estarão em estase?

Eu diria que tudo o que possui um cérebro estará em estase.

*** 

Questão: se são 3 dias de Trevas, isso significa que a Terra não vai mais girar?

Bravo.

O que quer dizer, também, que a rotação não vai parar em um minuto.



Sem isso, não há qualquer Terra que seja habitável.

É um movimento que para muito progressivamente.

*** 

Questão: e depois da estase?

Ela irá no sentido inverso.

*** 

Questão: a inversão do sentido de rotação irá se generalizar para todos os planetas desse sistema solar?

É já o caso para vários planetas desse sistema solar.

Todos aqueles que estão no exterior, o que chamamos no exterior de Júpiter.

*** 

Questão: é correto não mais ter vontade de manter relações com pessoas com as quais há uma defasagem
Vibratória ou isso releva de um fechamento do Coração?

Absolutamente não.

Isso responde, inteiramente, ao ‘princípio de atração’. 

Vocês observam, todos vocês, uns e outros, que as situações, as relações que, antes, não os incomodavam, tornam-
se muito incômodas. 

A distância Vibratória e de Consciência é uma realidade que vocês vivem, até mesmo, por vezes, com pessoas muito
próximas e, aí, vocês nada podem. 

Alguns evoluem e sobem na Vibração e outros recusam subir na Vibração ou em Consciência, o que é estritamente
a mesma coisa. 

Portanto, é normal que o ‘princípio de atração e de ressonância’ atue plenamente e que vocês tenham, não um
fechamento do Coração, mas, simplesmente, que fazem atuar o Coração. 

A atração não é mais com relação às mesmas pessoas, nem às mesmas situações, nem às mesmas atividades.

Mas é completamente normal. 

Vocês não podem ir para a Luz e se interessar, ainda, como vocês falam, por terceiros, não é? 

Vocês não podem se interessar e viver a Luz e se interessar pelo resultado do jogo de futebol de ontem, isso parece
um pouco paradoxal, não é?

*** 

Questão: por que, quando subo em Vibração, me acontece de estar em contato com as egrégoras
“negativas”?

É impossível.

Na Unidade, a Sombra não pode absolutamente nada. 

A subida Vibratória na personalidade, no astral, se reflete, permanentemente, por um combate entre a Sombra e a
Luz. 

Vocês todos experimentaram isso. 

Mas quando a Vibração do Coração e a Coroa Radiante estão despertas, quando vocês penetram as esferas do
Estado de Ser e da Unidade, a Sombra não tem mais qualquer possibilidade de ação ou de perturbação em relação a

vocês e o próprio Diabo poderia estar defronte a vocês, que ele não lhes faria nem calor nem frio. 



O que mantém a presença da Sombra é a Dualidade. 

Penetrando a Unidade, não há mais Dualidade. 

Portanto, o jogo Sombra/Luz, tal como é conhecido na matriz, não pode mais interferir com a evolução do ser.

É impossível. 

Se houver manifestações da Sombra, no seu caminho para a Unidade, isso reflete simplesmente, em virtude do
‘princípio de atração e de ressonância’, que existem ainda, simplesmente, Sombras em você. 

E, sobretudo, jamais responder à Sombra nesses casos.

Porque, se você se puser a combater, você recai ainda mais na Dualidade. 

E a Sombra vai procurar atraí-lo ao combate, é claro. 

É preciso elevar as Vibrações. 

Quando vocês estão na Unidade, quando a Coroa Radiante do Coração está desperta ou a Coroa Radiante da
cabeça, o seu campo Vibratório, o ‘casulo de Luz’, o ‘ovo áurico’, não pode mais ser, como dizer..., penetrado. 

Ele pode estar em ressonância na periferia.

Sim, vocês veem a Sombra passar, sim, vocês veem as entidades passarem, mas elas não podem nada contra vocês.

*** 

Questão: isso pode também criar o medo?

O medo é uma Sombra.

O medo é apenas uma falta de Amor. 

Do mesmo modo, se você tiver medo da falta e se você alcançar a Unidade e o medo da falta não foi, como dizer..., a
poeira não foi totalmente retirada, o que vai acontecer? 

A sua consciência vai colocá-lo frente ao medo, para, justamente, superá-lo. 

E, lembre-se, a matriz é mantida pela Dualidade. 

O que desencadeia a Dualidade?

É o medo, antes de qualquer coisa. 

O medo é apenas uma criação do mental.

É uma secreção, em todos os sentidos do termo, da Dualidade. 

O medo é diretamente procedente de uma atividade reptiliana, no seu cérebro, que não tem qualquer outra realidade
além da projeção, vinda, portanto, do mental e do mental a que chamamos de ‘razão reptiliana’.

*** 

Questão: na 3D Unificada o cérebro reptiliano continua a existir?

Ele existe, mas unicamente para a manutenção das funções ditas automáticas.

Mas tudo o que está em relação com predação, o Bem e o Mal, não existe.

*** 

Questão: como vão evoluir as estruturas cerebrais na 3D Unificada?

Na 3D Unificada, a diferença essencial é que o núcleo reptiliano, implantado pelos maus rapazes, não existe e,
sobretudo, há uma estrutura cerebral que não parece com o ser humano, que existe nos mundos Unificados, que é

chamado de cérebro paralímbico, aquele que conecta com o Universo. 

Eu creio que é chamada de ‘zona do Divino’, no nível do cérebro humano, mas que está atrofiada no ser humano, que
volta a se desenvolver normalmente na 3ª Dimensão Unificada. 

O que explica que os seres, por exemplo, como as estruturas de 3D Unificada dos Vegalianos, têm uma grande
cabeça. 



***

Questão: o Coração pode transformar a Sombra em Luz?

O termo não é adequado.

A Luz se estabelece.

Estabelecendo-se, ela suprime a Sombra. 

Mas a Sombra não pode ser transmutada em Luz, exceto se ela se deixar penetrar pela Luz.

Sem isso, é uma Luz falsificada, que remete à matriz e à oposição Sombra/Luz. 

A Luz de que falamos é a Luz Vibral, que nada tem a ver com a Luz tal como vocês a concebem na sua cabeça ou
nesta matriz. 

A Luz, vocês não a veem ainda.

Vocês a vislumbram.

Porque o dia em que vocês virem totalmente a Luz, o seu corpo não existirá mais. 

Portanto, falar de Sombra que se transmuta em Luz, no Coração, é uma visão Dualista, ligada à Dualidade, à matriz. 

Não confundir a Luz Vibral e a luz da linguagem corrente, ou a luz que vocês podem conceber na sua cabeça, que é
unicamente um julgamento de valor e que não é a verdadeira Luz. 

Toda ilusão vem daí, porque os seres creem que, quando eles fecham os olhos e veem a luz, é a Luz.

Não é a Luz.

Nós falamos muito longamente disso. 

A Luz Vibral não é uma luz fotônica.

O fóton é a sombra da luz.

A Luz de que falamos nada tem a ver. 

A Luz Vibral está ligada às partículas Adamantinas, a irradiações que vocês ainda não têm mesmo ideia, das quais
vocês percebem simplesmente as primícias, através do Fogo do Coração e da constituição de tudo o que vocês

vivem atualmente. 

Os Vegalianos explicaram porque eles tinham conchas de obsidiana sobre os olhos.

Porque, nos mundos Unificados, vocês não existem.

Vocês é que são a sombra. 

É preciso sair da visão do mecanismo da Luz onde vocês dizem: «eu estou em um mundo e eu vou tomar o meu
corpo, vou abrir o meu Coração e eu vou continuar a minha pequena vida, como se nada fosse, nesta ilusão». 

Lembrem-se de que a Translação Dimensional é a morte da lagarta e o nascimento da borboleta. 

Vocês não podem ser ao mesmo tempo lagarta e borboleta.

Vocês devem colocar isso na cabeça e no Coração. 

É como se falasse da morte, que, no entanto, os faz permanecer na matriz, e juntassem suas malas, suas vestes,
dizendo: «eu quero levar do outro lado».

Mas não é possível e, para a Translação Dimensional, é ainda menos possível. 

Vocês não podem levar a lagarta com vocês. 

E quando falamos de final de Dimensão, eu creio que vocês ainda não compreenderam completamente o alcance
Vibratório do que isso significa, uns e outros, aliás. 

Se eu quisesse ser abrupto: preparem-se para entrar na Vida, ou seja, para morrer nesta vida. 

É aqui que vocês estão mortos, não do outro lado. 

Portanto, nós os preparamos para o seu nascimento, que é a saída da Ilusão, pelas Vibrações, pelos contatos
Transdimensionais, pela Luz Vibral que penetra, até mesmo, desde quase uma geração, progressivamente. 

Por conseguinte, vocês apenas podem fazer suposições e projeções com relação ao que vocês vivem, no interior
desse corpo. 

Mas, mesmo se esse corpo tiver que transmutar, mesmo se vocês tiverem que tomar esse corpo, o que vocês irão
tomar nada tem a ver com o que vocês veem, com o que vocês creem ser. 

Mas, isso, vocês apenas podem compreender e viver a partir do momento em que o seu cérebro Vibratório lhes
permitir fazer o switch da Consciência, passar na Vibração do Estado de Ser e da Unidade e, também, aceder ao seu

corpo de Eternidade. 



É verdadeiramente a imagem que se podia encontrar. 

O seu cérebro tem tendência a trazê-los em uma visão linear: «eu vou me tornar Luz, portanto, eu vou manter esse
corpo, eu vou estar bem no interior».

Não é verdadeiramente isso que vai acontecer, mas é um nascimento, não é uma morte. 

Isso depende do ‘ponto de vista’, como disse Anael.

Se vocês tomarem o ponto de vista da lagarta, isso será terrível.

Se vocês tomarem o ponto de vista da borboleta, é maravilhoso. 

Portanto, tudo o que vocês têm que fazer é não se projetarem em um futuro que vocês não podem apreender nesse
corpo. 

Vocês podem apenas subir na Vibração para se aproximarem, cada vez mais, da porta e da chave do Coração.

E, em determinado momento, vocês irão bascular. 

Aqueles que já bascularam sabem do que eu falo, porque o viveram. 

Mas, enquanto vocês não tiverem vivido, vocês estão unicamente na projeção.

O que quer que vocês vivam no nível do Coração, são apenas suposições. 

Lembrem-se das palavras de Cristo: «Aqueles que quiserem salvar sua vida, irão perdê-la. Aqueles que estiverem
prontos a perdê-la, irão encontrá-la».

*** 

Questão: poderia definir os termos simplicidade, humildade, Aqui e Agora?

Defini-los por palavras de nada vai servir.

É o momento em que vocês chegam a fazer calar as emoções.

É o momento em que vocês chegam a fazer calar os pensamentos. 

Quando vocês estiverem alinhados neste estado de vacuidade, então, a Luz Vibral pode penetrar. 

Não há mais qualquer resistência à Luz.

É o que gera o Fogo do Coração, a Alegria Interior, o Samadhi e o acesso ao Estado de Ser. 

Enquanto vocês forem complicados, enquanto vocês não forem simples, vocês não podem Vibrar no Coração. 

O Coração é extremamente simples.

Ele não se importa com qualquer conhecimento.

Ele não se importa com qualquer esoterismo.

Ele não se importa com qualquer religião. 

Isso, são ilusões Luciferianas que os fizeram crer que vocês se aproximam do Conhecimento, para livrá-los, por um
Conhecimento, por uma Crença. 

O Coração é experiência, e nada mais. 

Ora, esta experiência apenas pode ser vivida, justamente, quando vocês voltam a ser como uma criança: simples,
humilde, pequeno e completamente no instante, quer dizer, desapegado das consequências do seu passado e

desapegado do futuro, quer dizer, a parada das emoções que são ação/reação e a parada do mental, que é projeção.

*** 

Questão: isso significa que, para estar na simplicidade, é preciso estar desapegado da personalidade?

Inteiramente.

Vocês não podem alcançar, como diria Um Amigo, o Si, estando ainda no pequeno Eu. 

É por isso o que eu disse também, a analogia com relação a se desapegar desta personalidade e do que vocês
creem ser, porque vocês não são isso. 

E desapegar-se desta ilusão é não mais pensar, não mais estar identificado às emoções, nem mesmo mais estar
identificado ao que quer que seja da lagarta. 

É assim que a borboleta pode nascer e que a Vibração do Coração pode se elevar.



***

Questão: você tem preconizações para parar o mental?

Sobretudo não se interessar pelo mental.

Porque, quanto mais você combatê-lo, mais ele irá se reforçar. 

Porque o mental, sendo dual, se você entrar na Dualidade com ele, ele vai continuar ganhando. 

É semelhante para as emoções. 

É necessário passar para um nível Vibratório que está além. 

Vocês não podem combater algo no nível em que ele está situado e, no mais, a Luz não combate, ela se estabelece e
ela irradia. 

Portanto, crer que com o seu mental você vai vencer o seu mental, você não saiu do albergue. 

É a mesma coisa para as emoções, são noções de transcendência. 

Enquanto vocês estiverem na Dualidade, é muito lógico encontrar ferramentas que vão permitir lutar contra isso,
contra aquilo. 

Os obstáculos podem ainda se manifestar: os miasmas, as poeiras, como eu chamei disso, há alguns meses. 

Desde o mês de julho, antes, a poeira, vocês a colocavam sob o tapete.

Era fácil, via-se a poeira, arranjava-se. 

O problema é que, agora, o tapete foi retirado.

Portanto, a poeira, não se pode mais escondê-la e não é preciso combater a poeira.

É preciso simplesmente aceitar vê-la. 

Quando eu digo vê-la, é vê-la com toda Lucidez e em Consciência e, naquele momento, a Luz irá trabalhar. 

Então, é claro, o mental ali vai dizer: «mas não é verdade, porque eu toco a Luz, mas tenho sempre dor nas costas,
eu toco a Luz e tenho sempre tal doença». 

E eu responderia que você não subiu suficientemente alto na Luz Vibral.

Porque a Luz Vibral é Alegria, Samadhi, Plenitude. 

Quer dizer que, mesmo se um problema existir ou persistir, não há mais a mesma importância nos campos da
Consciência Unificada. 

Viver a Luz, inteiramente, é não unicamente uma mudança de ‘ponto de vista’.

É uma mudança de estágio Vibratório.

*** 

Questão: as ferramentas que permitem fazer subir as Vibrações são ainda úteis?

É claro.

Mas a ferramenta principal é, e vai permanecer, a própria Consciência.

É ela que é a mais capaz de elevar a Vibração. 

Certamente, vocês têm as muletas.

Certamente, vocês têm as ferramentas.

Mas, em última análise, é a sua Consciência quem decide. 

Lembrem-se do que disse Cristo: "Se vocês tivessem a Fé como um grão de mostarda, vocês levantariam
montanhas".

E não é uma visão da mente, nem uma parábola, é a estrita Verdade.

*** 



Questão: qual é a diferença entre atingir a Transcendência e atingir a Realização?

Admitindo que o acesso real à saída da matriz existe apenas desde algumas dezenas de anos, todos os seres que
existiram, e alguns hoje são “croûtons”, como eu, como Um Amigo, por exemplo, viveram momentos de

transcendência tão intensos que passaram a vida inteira tentando estabilizar esse momento. 

A transcendência, durante a minha vida, eu a vivi meditando ao nascer do sol.

Isso bastou para dirigir toda a minha vida. 

Hoje, as experiências às quais vocês têm acesso são, de muito longe, mais importantes e mais avançados do que
aquelas que nós vivíamos. 

Na época, por exemplo, se vocês tomarem Ma Ananda Moyi, ela viveu os estados de Transcendência mais
avançados que foram possíveis de viver no século XX.

Foi ela quem os manifestou com o seu Samadhi quase permanente. 

Mas, hoje, aqueles que vivem o Samadhi vão para o corpo de Estado de Ser. 

À época, os seres como Ma Ananda Moyi ou como Um Amigo, viveram episódios de Transcendência.

Sri Aurobindo fala muito bem e eles levaram esses estados na Dualidade, para tentar expressar, escrever, mostrar os
ensinamentos, para permitir aos aspirantes, aos discípulos, encontrarem isso. 

Hoje, vocês vivem esta transcendência que é o acesso ao Estado de Ser.

Portanto, a partir do momento em que vocês têm acesso ao Estado de Ser e substituindo isso no contesto deste final
do mundo, desse tempo, desta Dimensão, é evidente que a época é especial. 

Portanto, «realizado» queria dizer o quê?

É aquele que alcançou o Si, que alcançou A Fonte, sem, no entanto, ali se estabelecer na sua vida ou, em todo caso,
manter a conexão com A Fonte, pelo Samadhi. 

E, hoje, vocês vivem as idas e vindas. 

Pela Coroa Radiante do Coração, vocês experimentam a Alegria, vocês experimentam níveis Vibratórios que estavam
fechados à época e que, hoje, lhes são abertos. 

E a palavra ‘Realização’, nesse contexto, hoje, não quer mais dizer grande coisa.

Nós preferimos falar, como Maria disse, de ‘Coroação’.

*** 

Questão: você escolheu o seu posto atual?

Eu não escolhi, obviamente, no tempo da minha vida, na minha última vida. 

Eu penso que é, de preferência, a sequência lógica das minhas encarnações na matriz, porque, como viram, os
Anciões são seres que conheceram um caminho espiritual, mas também as vicissitudes da matéria. 

É, aliás, a diferença entre os 24 Croûtons e as 12 Estrelas.

É que nós tivemos, nós, papéis muito encarnantes. 

Era necessário para poder sermos os intermediários entre a nossas experiências da matriz, espirituais e o que está
acima. 

O que nos dá uma responsabilidade, de escolhas a colocar, de decisões a tomar. 

Portanto, a nossa função é muito ativa. 

Nós tentamos perceber, Vibratoriamente, os efeitos das nossas decisões e também, nós estamos em certa forma de
antecipação, mesmo estando ainda, talvez alguns de vocês saibam disso, em uma bolsa de Luz Vibral, mas no interior

da matriz, para poder perceber a matriz. 

Porque, para o Conclave Arcangélico, é muito difícil perceber a atmosfera real, materialmente, os eventos, porque
eles raciocinam em termos elementares, do que é visto no nível dos elementos. 

Mas é muito difícil para eles, quando não penetraram a matriz, quando não tiveram a experiência da matriz, é muito
difícil ali exercer, como dizer..., uma ação coerente, mesmo para a Luz. 

Portanto, nós somos a ligação entre a matriz e o que está acima. 

Os Arcanjos têm funções, como vocês sabem, muito mais globais e gerais. 

Então, dizer que eu fui escolhido ou que eu escolhi..., eu diria simplesmente que é a consequência direta das minhas
encarnações, certamente.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, eu vou dar-lhes todo o meu Amor incondicional e fraternal.

Até breve.

************
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Eu sou Um Amigo.

De meu Coração a seu Coração, Irmãos e Irmãs em humanidade, que a Luz e a Verdade estejam com vocês.

Que minha Paz e minhas Bênçãos lhes acompanhem.

Eu venho a vocês pela terceira parte do ensinamento do ‘Yoga da Unidade’.

Se vocês o desejarem, e previamente, nós vamos, primeiramente, rever, completando, o que eu já lhes dei.

Do Coração da criação que é Fogo e Éter, desdobram-se os Quatro Viventes, através dos cinco sons OD, ER, IM, IS
e AL, nas 4 direções do espaço.

O OD, fundação e Terra.

O ER, centro e ligação.

IM, mistério, som e Ar.

IS, Águas primordiais, Is-Is.

E AL, elevado, devolvendo ao que volta ao Ômega.

O Alfa e o Ômega, centrados pelo IM e o IS, Cruz de Luz inscrita no seu Céu e em sua cabeça, traduzindo a
‘redenção da Cruz’ se elevando além da dualidade.

Centralização, balanceamento, elevação.

AL e OD, IM e IS, centrados em ER, dão-lhes o apoio.

OD, 8º corpo.

ER, 9º e centro.

IM, 10º, comunicação e passagem, mistério.

IS [11º], fecundação, Águas do Alto e Águas do baixo.

AL que se eleva: 12º Corpo.

Assim centrado, o movimento vai se tornar possível, instalado e estabilizado pelos Triângulos, Triângulos dos
elementos, Triângulos do movimento.

Pelo 2, o 4 e o 3, realiza-se a Roda, Roda na Roda, rotação, Coroa Radiante do Coração inscrita na Coroa Radiante
da Cabeça: Roda na Roda, realizando o Si e a Unidade.

O sopro penetra então o OD, o ‘Olho do Guerreiro’, assim denominado pelo Mestre RAM, há alguns meses.

Respiração, pulsação, circulação, estabelecendo-se, de uma a outra das Estrelas (ou ‘pontos de Consciência
unificada’), desvendando o mistério da criação dos 12 super Universos, conjunto da criação nas múltiplas dimensões

e nos múltiplos universos, desenrolando-se na sequência dada pela Divina Maria.

***

UM AMIGO - 19 de setembro de 2010
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Vocês vão então poder, no final dessas 12 etapas, fazer circular a totalidade da Coroa Radiante.

Fogo do Coração, Fogo do Amor, Fogo da Verdade, Fogo da Unidade, Fogo do Éter, Fogo da Terra e Fogo elétrico.

Tri-Unidade nova, revelada e despertada, unificando-se em vocês e permitindo cantar e Vibrar a rotação das 12
Estrelas, ponto por ponto, começando pelo OD, Vibração, respiração.

Amor ou Ki-Ris-Ti, impulso de criação, Unidade, promessa e juramento da Presença da Fonte, em toda Dimensão, em
toda direção, em toda criação.

IM, passagem, comunicação.

Aqui, Hic, procurando a Clareza necessária para a Precisão e para a Atração.

Bem / Atração, elevando-se para AL, na via de retorno.

Mal ou repulsão, reforçando a Precisão.

A Água de Agora, Is-Is, pode receber então, pela impulsão do Alto e do Baixo, do ir e do vir, Aqui e Agora, revelando a
Profundez do que está elevado e do que está escondido, procurando a Visão das Águias, permitindo o retorno ao OD,
enrolando também o Ouroboros [ http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouroboros ], o círculo infinito da criação, suportado pela Cruz

e os Triângulos, nas 4 direções do espaço, pelo apoio dos 12 pontos ou dos 12 centros dos múltiplos Universos,
super Universos.

Desvendando-se, em vocês, os 12 canais de Luz permitindo, pela tri-Unidade reencontrada, Vibrar em uníssono com
sua Eternidade.

***

Dessa forma, de OD a AL, pela periferia, e de AL a OD, pela periferia, em um sentido e depois no outro, idas e vindas.

Além da Ilusão, vocês saem do confinamento, permitindo, se tal é sua Vibração de seu Coração reencontrado e
Unificado, retraçar (desvendando a Verdade e Unidade como Ki-Ris-Ti, Filho Ardente da Luz e do Sol) seu pleno

potencial, sua plena Verdade de Eternidade.

Doze etapas, doze trabalhos, no dia seguinte, dia do Arcanjo Miguel, reunificando em vocês Ki-Ris-Ti, IS-IS e IM-AL,
se tal é sua Vibração.

Nesse dia, vocês poderão então caminhar no sentido da vida, da criação infinita, como o ilustrei.

De OD a AL pela esquerda, passando por IM, e de AL a OD pela direita, passando por IS,vocês recriam sua ligação
indefectível à sua Eternidade e à Verdade.

Esse coroamento irá manifestar, nesse corpo, o Fogo elétrico, aquele que, pela redistribuição elétrica, fotônica e
Adamantina, irá permitir-lhes viver o Corpo de Glória, elevado na Unidade e na Verdade.

Portanto, ao focalizar sua Consciência, de ponto a ponto, vocês irão elevar os 12 canais e véus Vibratórios, revelando
a Verdade, ativando em vocês o conjunto e a totalidade de suas Lâmpadas, a fim de penetrar a Morada de

Eternidade e de acolher, em seu Templo despertado, Ki-Ris-Ti, de volta.

Em meio ao OD-ER-IM-IS-AL, o dedo indicador, aquele que mostra a via e ER do Éter, aquele que, à esquerda, vai
fazê-los ir de OD a AL, passando por IM, o dedo apontado e colocado sobre o ponto, primeira parte do caminho.

*

*

***

E depois, segunda parte do caminho: o dedo indicador direito indo de AL a OD, passando por IS, permitindo-lhes,
alinhados, centrado no Aqui / Agora, iluminando, em vocês e por vocês, o retorno à sua Unidade.
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*

*

***

Ponto por ponto, etapa por etapa, revelação por revelação, vocês vão reativar seus 12 filamentos de DNA, as 12
virtudes espirituais restituídas, se tal for a sua Vibração de Coração, permitindo-lhes sair da matriz.

Sua Alegria será a testemunha.

O Fogo elétrico percorrendo seu corpo irá expandir o Si nas Moradas do Ilimitado onde nenhum entrave pode limitar
sua expansão, sua Eternidade, seu Ilimitado.

Assim, logo que sua Coroa Radiante do Coração, ou uma de suas 3 Lareiras, estiver desperta, qualquer que seja os
protocolos ou a maneira pela qual vocês ali chegarem, naquele momento, e no dia do Arcanjo, vocês poderão cumprir

o que deve o ser.

Por vocês mesmos, pelo silêncio Interior e pelo som da Alma e do Espírito reunidos, reativando,
pela Lemniscata sagrada, o ‘tubo de Cristal’ religando seu Coração à Fonte de Cristal, colocando sucessivamente o
dedo indicador esquerdo sobre OD (em um tempo de respiração que lhes pertence definir) e em seguida sobre Ki-
Ris-Ti (sempre em um tempo de respiração definido por você mesmo, boca aberta) depois sobre Unidade, depois

sobre IM, sobre Clareza, depois sobre Atração [Bem] e enfim sobre AL.

Reproduzindo o mesmo esquema, no outro sentido, com o dedo indicador direito, partindo de AL, percorrendo
Repulsão [Mal], Precisão, IS, Profundez, Visão e OD.

***

A primeira circulação da Coroa radiante elétrica e do Fogo, irá despertar em vocês o que eu havia dito ontem: suas
quatro linhagens, sua origem Dimensional, sua origem estelar.

Daí em diante, nada mais poderá ser separado, apesar da separação do mundo sobre o qual vocês estão ainda
algum tempo.

Em seguida, o Espírito irá se dirigir em vocês, sem necessidade de seus indicadores, refazendo o mesmo circuito,
vocês irão despertar a memória de Eternidade e vocês irão dissolver a memória efêmera de suas encarnações nessa

matriz.

Ninguém poderá ser enganado pela Vibração mesmo desse Coroamento, tornando ao que vocês são, na Alegria do
Coração, na Morada de Paz suprema.

Sua função de Ser de Luz irá regar esse mundo difundindo a Verdade da Vibração e da Consciência Unificada.

Alguns irão descobrir, entre vocês, e espontaneamente, pelo retorno da memória de Eternidade, as funções e as
múltiplas combinações desses 12 canais, permitindo-lhes, em função de suas Linhagens, em função de sua origem
estelar e Dimensional, atuar nesse mundo, nos tempos vindouros, quaisquer que sejam os atritos exteriores desse

mundo, permanecer e ficar alinhados nisso que vocês são, para o bem comum.

***

Vamos permanecer, se vocês bem o desejam, alguns minutos em silêncio, vocês e eu, na comunhão da Luz Crística
antes de considerar, logo a seguir, seus questionamentos.
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... Efusão de Energia ...

Bem antes de dar-lhes a palavra para os questionamentos, não esqueçam jamais que a Porta e a Chave serão
sempre o Coração.

O acesso ao Céu, ao seu Céu, não está no alto, mas dentro.

Recordem que inicialmente, na falsificação, só a projeção exterior de seu Espírito tornava possível sua Presença
nesse mundo que foi, obviamente, em seguida aprisionado.

O retorno à Unidade é uma imersão da Consciência dentro do Coração.

Irmãos e Irmãs, vocês têm agora perguntas?

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de redenção da Cruz?

A FONTE é Amor e Graça.

Desenvolvendo sua criação, qualquer que seja o Universo, quaisquer que sejam os multi e super Universos, Ela
concede essa Graça ao conjunto das criações, mesmo se estas estão afastadas e desviadas, porque nenhuma vida

pode subsistir sem a Presença da Luz, mesmo comprimida ao extremo.

Assim, a Cruz está instalada na cabeça e no Coração, ela é a promessa do seu retorno à Unidade.

A Cruz de redenção é a união do que são denominadas Gota vermelha e Gota branca, que ninguém pôde extinguir
definitivamente, elevando-se pelo ‘tubo de Cristal’ até IM e IS, permitindo reencontrar o caminho.

Eu sou o Alfa e o Ômega.

A redenção da Cruz é apenas a 'translação dimensional' da Cruz, estabelecida em um plano horizontal, endireitando-
se ao vertical.

Independentemente do afastamento d'A FONTE do Coração, de ER [9o. corpo], mesmo no momento em que esse
afastamento parecer irremediável, a Graça d'A FONTE está presente e é essa Graça que representa a redenção da

Cruz.

***

Pergunta: poderia recordar quais são os 3 Fogos?

O Fogo do Éter, o Fogo da Terra e o Fogo elétrico.

Não há nada a desenvolver que já não foi desenvolvido.

Os 5 sons, as 5 frequências que foram subtraídas da sua Unidade.

O Fogo do Amor e o Fogo da Verdade apenas são a tradução do Fogo do Éter e do Fogo da Terra, ativados na Coroa
Radiante do Coração.

Esse não é um Fogo distante ou separado.

***

Pergunta: o que são as 3 Energias Adamantina, fotônica, e elétrica?

O canal mediano da Sushumna se transforma em ‘canal do Éter’ pela recepção do Espírito Santo, modificando a
circulação elétrica no interior mesmo do canal mediano da coluna vertebral, denominado Sushumna, reunificando as

coroas solar e lunar que vão então permitir às partículas fotônicas e Adamantinas se aglomerar, literalmente, ao longo
desse canal mediano, transformando-o de Sushumna em ‘canal do Éter’.

***



Pergunta: o que é o Fogo elétrico?

O Fogo elétrico corresponde ao momento exato em que a afluência de forças separativas, gravitacionais e
eletromagnéticas, perdendo sua potência diante da chegada de partículas Adamantinas, correspondendo à Onda

Galáctica, permite aos elétrons se reunificarem aos prótons.

NOTA: o elétron (lépton) é uma partícula elementar subatômica de carga elétrica negativa (responsável pela criação de
campos magnéticos e elétricos) que, ao se juntar com um núcleo (positivo) atômico forma o átomo; o próton (quark) é uma
partícula elementar de carga elétrica positiva, em igual magnitude à carga do elétron, que, junto com o nêutron, fazem parte
do núcleo atômico de todos os elementos; a massa do próton é 1.836 vezes maior que a massa de um único elétron; fonte:

fisicomaluco.com).

Isso se traduz por um Fogo e um abrasamento (podendo ser denominado também ‘batismo de Fogo’) e vivenciado em
suas estruturas como sentimento de Fogo: Fogo de Alegria, Fogo do Amor, Fogo da Verdade e da Unidade.

É o momento em que a tri-Unidade, revelada e desvendada (Cristo, Maria e Miguel) é despertada e revelada em
vocês.

***

Pergunta: quando você preconiza respirar pela boca aberta, isso significa que se respira simplesmente pela boca ou
bem pela boca e pelo nariz?

Isto acontecerá espontaneamente como isso é necessário.

A proporção de boca ou de nariz será diferente para cada um e para cada uma.

***

Pergunta: convém apontar/estender a língua no palato?

Isso pode ser feito.

Isso cabe a vocês, de maneira individual.

***

Pergunta: como se articula essa terceira parte do Yoga da Unidade com as outras?

Querida Irmã, isso foi estipulado desde o início de minha intervenção, hoje.

Quer dizer que a partir do momento em que uma de suas tríplices Lareiras (que ela seja o sacro, o Coração ou a
cabeça) estiver ativa, de maneira permanente, vocês podem realizar esse ‘Yoga da Unidade’ em suas três partes,

sucessivamente.

Enquanto isso não foi obtido em permanência em meio a uma das três Lareiras, é desejável e preferível estabelecer
essa permanência com um dos ensinamentos que lhes foram comunicados anteriormente: que seja a Meditação
sobre o Coração, que seja o Switch da Consciência, que seja o Acolhimento da Luz Crística em Unidade e em

Verdade (*), vocês devem obter previamente a ignição permanente de uma das três Lareiras.

Vocês podem também praticar uma ou a totalidade das diferentes partes do ‘Yoga Celeste’, até o momento em que
uma dessas três Lareiras seja desperta.

Isso que será, de todo modo, grandemente facilitado pela instalação definitiva da tri-Unidade: Cristo, Maria e Miguel.



***

Pergunta: o Yoga da Unidade pode acarretar risco de transladar prematuramente?

Querida Irmã, a questão mesmo demonstra uma incompreensão desse mecanismo.

Só a personalidade pode ter medo de alguma translação porque a translação apenas pode acontecer no momento
oportuno e em nenhum outro momento.

***

Pergunta: no momento da translação final, todas as pessoas encarnadas nesse mundo terão Consciência do que é o
Estado de Ser?

Caro Irmão, o que se pode dizer é que cada um verá seu Estado de Ser.

Somente poderão alcançá-la aqueles que Vibrarão na mesma frequência do Estado de Ser, ou seja, aqueles que
Vibrarão em seu Coração.

Haverá então uma Consciência do Estado de Ser.

Alguns a alcançarão com grande facilidade.

Outros a alcançarão com dificuldade.

E outros não poderão alcançá-la, não tendo estabelecido a conexão direta, Vibratória com seu próprio Estado de Ser.

Eu lembro-lhes, além do mais, que isso não é nem desejado, nem desejável porque, em meio à Unidade, não pode ali
ter violação da Liberdade, nem, para aqueles que a rejeitam, do livre arbítrio.

Cada um irá onde o levar sua Consciência e sua Vibração.

Não pode existir o menor erro de caminho ou de destinação porque é a Vibração que dirige a Consciência.

Portanto, vocês não têm que se preocupar com nada.

Eu diria mesmo, em último caso, vocês não têm mesmo que se preocupar com o ‘Yoga da Unidade’: no momento em
que vocês vibrarem nesses 12 pontos, no momento em que o seu Coração for despertado, no momento em que

vocês perceberem a Vibração do Coração, a rotação do chakra do Coração, naquele momento, todo o resto se fará
pela Vibração e pela Consciência.

***

Pergunta: qual é a diferença entre o livre arbítrio e a Liberdade?

O livre arbítrio pertence à dualidade.

Ele é Ilusão.

A Liberdade é Ação da Graça.

Ela tem sido, parece-me, desenvolvida muito longamente, tanto por ANAEL como pelo Arcanjo URIEL.

A personalidade glorifica-se do seu livre arbítrio.

O livre arbítrio consistiria em considerá-los como Livres para ir de um ponto a outro, mas em sua prisão e em jamais
sair.

A Liberdade é estar fora da prisão e em não estar limitado por nenhum muro e nenhum estado e nenhuma forma.

A Liberdade é a Graça.

O livre arbítrio é dualidade e limitação onde o contexto é conhecido.

E vocês não podem sair do contexto, o que quer que façam.

Vocês não podem ser Livres e o pretender com o livre arbítrio.



Vocês não podem estar no livre arbítrio e pretender a Liberdade.

É um ou outro.

A única coisa da qual nós falamos todos, desde as Núpcias Celestes, uns como os outros, é de Liberdade e não de
livre arbítrio, a não ser do seu lado, justamente, restritivo, limitante e aprisionante.

***

Pergunta: na 3ª. Dimensão Unificada, os seres têm Consciência da liberdade?

Completamente.

Voltando à metáfora da prisão, na 3ª. Dimensão Unificada, vocês estão em uma prisão, mas vocês sabem que existe
um mundo fora da prisão.

O que vocês vão fazer?

Vocês vão então, pouco a pouco, desfazer os muros e as barreiras da prisão porque apenas vocês o podem fazer e a
ferramenta é o Coração.

Lembrem-se: o que foi ligado na Terra, será desligado na Terra

O que foi ligado no Céu, será desligado no Céu.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, por favor acolham minhas Bênçãos e a Graça, do meu Coração ao seu Coração.

A melhor das preparações, eu terminarei sobre essas palavras, no ‘Yoga da Unidade’, é então despertar, de forma
permanente, uma de suas três lareiras e, naturalmente, a qualidade Vibratória do seu Coração que será amplamente
auxiliada pela última parte do ‘Yoga Celeste’ (*) (ou ‘Yoga da Verdade’), consistindo em acionar e reunificar o IM, o IS

e o AL (10º, 11º e 12º corpos), como isso lhes foi comunicado desde pouco tempo.

Eu deixo então que trabalhem.

Até logo.

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

*

http://2.bp.blogspot.com/-rjX_Q4uSUBk/UXAWwxhpqLI/AAAAAAAAA14/aQPQX6GOUa4/s1600/bibli_120.jpg


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

(*) - 'Integração da nova Tri-Unidade' - YOGA CELESTE (5a. e última Etapa) [Protocolo] - UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*** 

Nota do Redator:

Nos próximos dias vocês encontrarão no site, na rubrica “protocolos”, intitulada ‘Yoga da Unidade’, a recapitulação
das 3 etapas dadas por UM AMIGO, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2010.

Para situar mais precisamente esses diferentes pontos, vocês encontram o detalhe das Estrelas de Maria, na rubrica
“protocolos / As 12 Estrelas de Maria”

(http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos).

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=748

19 de setembro de 2010

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100919_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do UM, na Unidade e na Verdade, Juntos.

Eu sou o Anjo da Presença, o Arcanjo da Reversão, permitindo, pela minha Vibração e pelo meu Sopro, na sua
densidade, restabelecer a Verdade.

Eu anuncio o Evangelho, o Novo Evangelho que permite instalar no seu mundo, no seu Templo, a nova Tri-
Unidade, colocando-os em ressonância Vibratória com a FONTE.

 Bem amados Filhos da Lei do UM, no momento em que lhes é oferecida a possibilidade de conectar com as
esferas da Beleza e da Verdade, no momento da Graça, nós, os Arcanjos, desejamos ardentemente o seu

retorno à Verdade, à Unidade e à Luz.
Bem amados Filhos da Lei do UM, Sementes de Estrelas, que pela Vibração da Luz, a cada mês no seu

tempo, acedem à sua Unidade, à sua Verdade, o momento é agora.
Durante os momentos em que se instalam as 12 Luzes da sua Eternidade, tornando possível a última

Reversão, o retorno a vocês, se tal for a sua Vibração, se tal for a Verdade à qual vocês aquiescem, então nós
iremos festejar juntos o seu retorno à FONTE e à Unidade, no Fogo do Amor, na Graça do Amor, no Fogo do

Coração.
Juntos, nós iremos festejar o retorno ao seu Estado de Ser, a sua saída do confinamento, a sua liberação, pois

é bem disso que se trata.
Reencontrar a Liberdade, a liberdade de Ser, a liberdade de viajar nas suas Dimensões e nas suas formas, no
conjunto dos Universos e das densidades, não mais fixos na densidade em que vocês ainda estão, mas Livres

e na Alegria.
Nós iremos festejar dignamente o seu retorno em meio à Unidade, ali onde o sofrimento não pode sequer ser
concebido nem, de modo algum, experimentado, onde tudo é Graça e Leveza, da densidade mais compacta à

mais elevada.
Vocês sentem o apelo do Coração para reviver na sua Eternidade, além dos Véus pesados, sombrios,

colocados na Luz que vocês são nesta densidade?
A Luz Una e Vibral se estabelece.

O reino da Sombra neste Universo não poderá mais se manifestar, de maneira alguma, nem de modo algum.
Cada um, cada um de vocês que tiver feito a escolha da Vibração Una, irá Vibrar em Uníssono com CRISTO,

não enquanto Salvador exterior, mas, bem mais, como Dimensão revelada e reencontrada na sua Unidade.
No momento em que o Fogo do Amor alcançar, pela sua Vibração, a esfera desta Terra, no momento em que a

URIEL - 19 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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sua Consciência Vibrar, no momento em que o que foi corrompido, desviado, extinguir-se em vocês como no
exterior de vocês nesta densidade, vão se revelar, em plena Majestade, a Presença e a Unidade.

A FONTE Una, Indivisível e Infinita, fez o juramento a vocês e vem cumpri-lo pela Tri-Unidade Vibral - KI-RIS-
TI, IS-IS e IM-AL ou MIGUEL -, restituindo-os ao que vocês são, Filhas e Filhos da Luz.

***

No momento em que o mundo que vocês pisam com os seus passos é desconstruído, desconstruído nos
planos sutis, no momento em que esta sombra se ilumina e se revela, o momento não é mais para a escolha, é

o momento da realização.
A sua promessa de retorno à Unidade é desvendada, dia após dia, pela memória da sua Eternidade, pela

lembrança das suas Vibrações iniciais, os pilares e os suportes da sua Eternidade.
Se o seu Coração acolher a Unidade e a Verdade, então esse caminho para vocês, esse caminho no final

deste mundo será leve e feliz.
Somente o que resiste, somente o que ainda se opõe em vocês ao estabelecimento da Verdade, pode sofrer.
Quanto mais vocês penetrarem na Vibração do seu Templo, da sua Essência, mais vocês irão se tornar leves e

na Alegria.
Vocês irão encontrar a sua filiação pela Vibração da Unidade, pela Consciência estelar.

Vocês serão levados a viver e a manifestar a Alegria da Luz Una, no próprio interior deste mundo em
deliquescência.

Pela aceitação da sua Eternidade, o seu efêmero irá se dissolver integralmente, não no momento, mas dentro
do pouco tempo que é descontado e que lhes resta para passar.

***

A Vibração da sua Consciência, como aquela do seu corpo físico, como sutil, pertencentes a esta matriz, vão
doravante se elevar e se amplificar consideravelmente, acompanhando-se da Alegria, da percepção da

Vibração da Luz, acolhendo-a na totalidade.
Vocês então poderão, lentamente, reconquistar a sua Eternidade, ali se instalar e viver, quando chegar a hora, a

translação, com toda facilidade.
Lembrem-se de que a Alegria, o Amor, a Unidade, são a sua liberação, são facilidades, de que o que resiste

provoca complexidade, dificuldade.
Vão para a evidência da sua simplicidade, na confiança da alma no seu Espírito e em nada mais.

O que é efêmero vai desaparecer, por toques sucessivos.
Somente o que é Eterno, que lhes foi ocultado, vai aparecer e persistir.

O seu tempo e o seu calendário é, de agora em diante, aquele da Terra que já está Vibrando, ela também, na
sua nova frequência, tentando se adequar e acumular a Luz da FONTE vindo dissolver o que é falso.

A Onda de Luz irá favorecer a sua própria Reversão, sob a influência do Sopro e do Verbo que eu levo até
vocês.

***

Bem Amados Filhos da Lei do UM, a evidência e a manifestação dos mundos além da ilusão, na sua ilusão,
visíveis aos seus olhos, aos seus sentidos e à sua Consciência, serão cada vez mais encorajamentos para

estabelecerem-se no que vocês São.
As relações e as submissões diversas que ainda restam na matriz, vão se dissolver agora, em termos

temporais, cada vez mais rápido e depressa.
O dia do antigo mundo falsificado desaparece.

O único esteio, a única certeza, vai se tornar cada vez mais forte somente na sua ancoragem da Luz, da
Consciência Vibral, que irá fornecer, pelo despertar das 12 funções, todas as suas necessidades neste

período de transição no qual vocês entram diretamente no final deste mês.
Na certeza da sua conexão Vibral espiritual, com o seu Estado de Ser, como com o conjunto das forças livres,
encontrar-se-á o seu vigor, a sua certeza que irão lhes permitir suportar e viver os momentos do confronto final.

Este confronto final onde a Consciência Vibral Unificada retoma os seus direitos sobre esta Criação.
Vão para a evidência, vão para a simplicidade e permaneçam humildes.

Esses três elementos - evidência, simplicidade e humildade - são a garantia de um caminho de Alegria.
A Unidade é Liberdade.

A Unidade é Amor.
Absolutamente tudo o que tem a ver com o efêmero, no exterior como no interior de vocês, nos diferentes

compartimentos segmentados da sua vida, irá perder, pouco a pouco, o seu sentido, permitindo-lhes avançar,
com cada vez mais certeza e Verdade, em sua Luz que não é deste mundo, assim como vocês não são deste

mundo.



***

Bem amados Filhos da Lei do UM, o momento chegou de realizar e de manifestar a sua Unidade, a sua
Presença.

Com o apoio e o suporte de MARIA, com a proteção de MIGUEL, com a potência de KI-RIS-TI, a sua
Presença se revela e se estabelece.

Unidade.
Reencontrando a Vibração primordial.

Elohim.
Ao acolherem com transparência a Luz Vibral, vocês acolhem vocês mesmos.

Unidade.
Alegria.

O que vem é a Alegria e a Pureza.
Somente o olhar falsificado poderá provar e sentir sofrimento.

O sofrimento é resistência.
A Alegria é abandono.

É o aprendizado que vocês vivem e que eu anunciei no dia 7 deste mês.
A hora chegou de voltar-se, a fim de se desviar dos mundos ilusórios, de voltar-se para o UM, para a Unidade.

Bem amados Filhos da Lei do UM, a Sétupla Radiância Arcangélica lhes dá a Força e a Verdade.
A Radiância das 12 Estrelas lhes dá MARIA.

A sua Coroa Radiante lhes dá CRISTO.
Bem amados Filhos da Lei do UM, acolhendo a Inteligência da Luz, a sua Consciência reencontra a

Inteligência, aquela do Coração, e não aquela da cabeça, aquela da evidência onde não há mais reflexão, mas
conhecimento direto.

Unidade.
Deixem extinguir o que é efêmero, em vocês, como ao seu redor.

Cada vez mais neste tempo que é descontado, vocês não poderão fazer coexistir ou coabitar por mais tempo o
antigo e o novo, o efêmero e o Eterno.

Da sua própria percepção consciente, da diferença de qualidade entre o efêmero e o Eterno, vocês próprios
vão tirar a conclusão do Coração vai se impondo e vocês irão ali onde os levar a Vibração do seu Coração.

Unidade.
Presença e Alegria.

Presença e Alegria do Anúncio.
O Anúncio de MARIA tecendo a conexão que remove os vínculos e que os restitui à sua Liberdade.

De marcados na testa, vocês irão se tornar Coroados na Luz do UM, na sua Luz, no Fogo do Amor, na Unidade
e na Verdade.

Bem amados Filhos da Lei do UM, regozijem-se pois o que está vindo é a Alegria, na Consciência do Coração.
Unidade.
Presença.
Vibração.

A Alegria da dissolução do efêmero.
O Estabelecimento da Eternidade, da Liberdade.

***

Eu sou o Arcanjo URIEL que vai realizar a Reversão que os faz passar no Coração Vibral, do exterior para o
Interior, para a Reunificação.

Unidade, Verdade, nos seus Corações, pela Eternidade.
Bem amados Filhos da Lei do UM, o Amor / Atração, Unitário e Livre, os acompanha.

Unidade.
No meu Coração Ardente regado pela FONTE, URIEL os saúda e ama vocês.

Unidade e Verdade.
Saudações.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:



http://autresdimensions.info/articlebb53.html
http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-19_septembre_2010-articlebb53.pdf

19 de setembro de 2010

***

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

************
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~ Conhecendo o outro lado do véu ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e da Lei do Um, eis me de volta com vocês.

Recebam a Paz e a Alegria.

Eu volto então a vocês para responder às suas questões, relativas, essencialmente, à sua evolução e
ao Conhecimento, porque o momento chegou de conhecer o que está do outro lado do véu, em Verdade.

Cada dia que vai doravante passar, vai vê-los avançar a sua Consciência, para a sua Revelação.

As funções espirituais novas se desvendam e se estendem, permitindo, nós o esperamos, para muitos de vocês, viver
a Verdade.

A Verdade do Conhecimento, a Verdade do Fogo do Amor.

Vários elementos lhes foram dados e comunicados.

A hora, portanto, chegou, de mostrar e de demonstrar o que vocês são em Verdade: os Filhos da Lei do Um, na
Alegria e radiantes, devidos mesmo às suas Vibrações e à sua Consciência.

A hora da plenitude e da totalidade lhes é aberta, se vocês a aceitarem, se vocês aceitarem, também, sem remorsos,
virar a página da ilusão, da falsificação, entrar na sua Casa.

Progressivamente e à medida do seu tempo Terrestre, vocês irão estender também as suas capacidades para
transcender, justamente, esse tempo que parece passar.

Reencontrando a memória da sua Eternidade, vocês irão trabalhar plena e conscientemente, cada um de vocês no
seu estágio, no seu ambiente, no retorno da Liberdade.

***

Nós não iremos esconder de vocês que os tempos a viver são leves, leves no Coração, leves na Verdade, e pesados
nesse mundo.

Guarde presente em vocês, quaisquer que sejam as vibrações que os animam que, nos tempos de compressão, de
densidade pesada, a Alegria pode eclodir ainda mais.

Tudo depende do seu ponto de vista, da sua capacidade, como eu disse, para virar algumas páginas e para escrever
a Verdadeira história, a sua, e não aquela que foi escrita para vocês, no seu lugar.

Eu insisti, há algum tempo, sobre a diferença existente entre a história, a história tal como lhes apresentaram e a
história tal como ela é.

Partes inteiras do que é falso desabam no mundo das ideias, dos pensamentos, das concepções, das crenças.

Não sem consequências sobre a vida desse mundo, sobre a vida da própria Gaia.

Mas, de tudo isso, vocês sabem.

A determinação para se estabelecerem na leveza, na borboleta, depende, doravante, e cada vez mais, apenas de
vocês, e de vocês sozinhos.

Lembrem-se de que a Inteligência da Luz pode tudo, absolutamente tudo, na condição de ali se tornar transparente,
na condição de estar centrado e recentrado.

ANAEL – 21 de setembro de 2010
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Durante este período e cada dia agora, vocês serão apoiados pelas qualidades da Luz Vibral.

Pode-se dizer, sem exagerar, que ela será o seu guia, nas suas condutas, nas suas escolhas, nas suas ações a
realizar, a empreender, durante este período.

***

Em um tempo próximo, mas que não é amanhã, nem depois de amanhã, vocês serão conduzidos, um a um, para ver
com o olho da consciência iluminada, o que vocês são e não o que vocês creem ser.

Esse momento vai ocorrer, lembre-se de que ele irá colocá-lo frente a você mesmo e de que, ali, ninguém poderá
enganar, ninguém poderá falsear o que quer que seja.

Esse momento chegará em breve.

Ele recebeu diferentes nomes, segundo os profetas.

Quanto a nós, Arcanjos, nós preferimos chamá-lo de «colocação frente a frente», porque é bem disso que se trata e
esse frente a frente acontecerá sem qualquer problema, no Coração.

O tempo chegou de fazer sua e de se lembrar desta fala de Cristo, essencial: «eu voltarei como um ladrão na noite.
Mantenha a sua casa limpa, porque ninguém conhece a hora».

Vocês estão nesses tempos de acatar os quatro pilares da Luz Vibral e das suas Linhagens.

Sejam claros e precisos com suas Atenções e suas Intenções.

Demonstrem a Ética, a Integridade, a Verdade e, sobretudo, o que quer que vocês visem de grande ou de
maravilhoso, não se esqueçam de permanecerem humildes e simples nesse mundo, para não serem tentados a

recair na Dualidade.

Eu pararei por aí as minhas palavras que completam, em sua medida, o que lhes disse o Arcanjo Jofiel (*).

Eu deixo o lugar, então, agora, para as suas palavras.

É de vocês.

***

Questão: como acelerar esse processo?

Bem amado, volte-se para si mesmo, porque tudo está em você, absolutamente tudo, mesmo eu.

Basta se voltar, seguir-se a si mesmo.

Nada, nada existe no exterior de você.

Essas palavras pronunciadas no seu mundo podem ser difíceis, não para compreender, mas para apreender.

Vai se tornar cada vez mais fácil de se voltar a você, de ali encontrar a Fonte, a Luz.

O meio mais direto que lhes foi revelado é o que foi chamado de ‘Yoga da Unidade’.

Ele não leva esse nome por acaso e não lhes foi revelado por acaso, durante a ignição das 12 Estrelas na Terra.

Sirvam-se dele em Consciência, com suas mãos ou sem suas mãos.

Bem amado, você ali encontrará toda a força necessária e suficiente.

Os protetores são humildade e simplicidade.

Se você permanecer centrado na sua Atenção, na sua Intenção, na sua Ética, na sua Integridade, então a Verdade
irá se estabelecer e você será regado na Fonte.

Ninguém além de você é importante.

Ninguém além de você é necessário para realizar isso.

A porta que conduz do livre arbítrio para a Liberdade chama-se autonomia.

Sem autonomia, você não pode ser livre e a autonomia corresponde, inteiramente, ao que eu acabo de definir e o
que lhe é oferecido pelo Yoga da Unidade.

***

Questão: sinto uma espécie de medo na sua presença. Por quê?



Bem amada, trata-se do medo do desconhecido e, sobretudo, outra palavra que eu empregaria além do
desconhecido, da vastidão e da imensidão.

Os véus caem.

Eu não sou unicamente uma voz entre vocês, mas uma Vibração, e esta Vibração vai se estender, ela também, cada
vez mais, na aproximação desse mundo e da sua densidade.

Assim é com os Arcanjos, assim é com a Confederação Intergaláctica e com o conjunto da Frota que, muito
sensivelmente agora, se aproximam de vocês.

***

Questão: quando se sente penetrada por uma energia, como saber se é a Luz ou uma Presença específica?

Bem amada, existe um canal de comunicação entre a sua Dimensão e as nossas Dimensões.

Esse canal está se abrindo para muitos de vocês.

Ele é chamado de canal do Éter.

Em alguns seres humanos, ele está ativado desde muitos anos.

É por esse canal do Éter que penetra a Luz Vibral e, também, que nós penetramos todos, sem exceção.

O que penetra, portanto, é a Luz e a Verdade, em uma de suas formas, em uma de suas Consciências.

O modo de penetração é sempre o mesmo.

A construção do Antakarana, o contato pela sua Merkabah Interdimensional com o seu Estado de Ser constrói esse
Canal do Éter e torna possível qualquer contato que aniquila, portanto, a separação.

Efetivamente, para o mental não ainda apagado ou controlado pela Luz Vibral, que dele faz um instrumento dócil e
não mais o mestre, pode para muitos de vocês que descobrem e começam a viver isso, os sentimentos de medo, de

pânico, ou de ser confrontado a algo de tão grande como uma mudança de estado de consciência pode, naquele
momento, ser refletido pela consciência comum como um medo, enquanto que é uma Alegria.

Esse sentimento estranho é comum quando o período de separação com o que vocês são, em Verdade, foi longo e
quando a comunicação se estabelece.

Vocês entraram, doravante, muito além do simples despertar e de acender as suas Lareiras, vocês penetram, agora,
diretamente, nos mundos Multidimensionais.

Este período, como disse o Arcanjo Miguel na sua intervenção do mês de julho, ou como o anunciou também, antes
dele, o venerado Omraam, expressa-se pelo fato de viver simultaneamente duas realidades, ou dois mundos.

A problemática sendo que esses dois mundos são totalmente incompatíveis (um é pesado, o outro é leve; um é
sofrimento e o outro é leveza; um é tristeza e o outro é Alegria) e que isso pode perturbar o funcionamento, habitual e

comum, da vida comum, nesta matriz.

***

Questão: o que significa: «mantenha a sua casa limpa»?

A casa limpa é um Templo onde dominam e predominam a Ética e a Integridade.

É uma casa onde vocês estão centrados de maneira a mais íntima com o Aqui e Agora.

Centrados no que vocês são no instante e não no que vocês foram ou serão em um instante anterior ou em um
instante adiante.

Por enquanto, para alguns de vocês, são apenas ‘palavras’.

Mas, progressivamente e à medida que as Estrelas se acenderem, essas palavras serão portadoras, não somente de
sentido, mas de Vibração da Consciência.

E, aí, vocês irão vivê-la.

Vocês irão saber quando a sua casa está limpa e quando ela não está.

Quando vocês estão de acordo com a Luz, ou quando vocês estão em desacordo.

Assim será.

Isso não se pode ser mais claro e não se pode ser mais preciso.

***



Questão: eu tenho a intuição de que contatei a Intraterra. Como saber se não extrapolo e como receber essas
visões de modo puro, para permanecer na Verdade?

O importante é justamente não extrapolar, é acolher.

Vocês vão se aperceber, uns e outros, de que a sua consciência vai funcionar na Multidimensionalidade.

O que isso significa?

Significa, simplesmente, que vocês serão capazes de estar Aqui e Agora e, estando neste Aqui e Agora, totalmente, a
consciência irá se projetar em outros espaços, em outros lugares, em outros tempos, em outros universos.

O importante, bem amada, é efetivamente não extrapolar e tomar isso como algo de tangível porque, obviamente, é
tangível, mas na Multidimensionalidade, e não no seu mundo.

Então, sim, certo número de fenômenos vão se desenvolver em vocês.

Vocês irão compreender que vai se tornar cada vez mais difícil de funcionar naturalmente nesse mundo ilusório
enquanto que, ao mesmo tempo, a sua consciência vai se tornar capaz de viver aspectos multidimensionais em

número cada vez mais importantes.

Vocês poderão estar, ao mesmo tempo, Aqui e Agora, inteiramente e, naquele momento, estar em outro corpo, seja o
corpo de Estado de Ser, ou em outro espaço e em outro tempo.

Porque o tempo e o espaço não existem, eles são uma ilusão.

A ilusão que cai assim que vocês estiverem centrados no Aqui e Agora.

Quando vocês acatarem os 4 Pilares, naquele momento, as portas se abrem e vocês se tornam realmente
multidimensionais.

Isso não é feito para ser interpretado, nem extrapolado.

Isso é feito, no momento, simplesmente para ser vivido, simplesmente para ser vivido.

A impregnação dessas realidades multidimensionais vai se realizar progressivamente, de maneira a que sua
consciência possa se impregnar de todas essas novas realidades, de todas essas outras partes de vocês que

estavam fragmentadas, estilhaçadas e ausentes, que vocês juntam agora.

Se vocês permanecerem centrados entre os seus 4 pilares, se vocês permanecerem humildes e simples, tudo isso
irá se tornar cada vez mais natural e espontâneo.

É desta forma, a prazo, que vocês vão deixar a ilusão, e não de outro modo.

***

Questão: Ramatan falou da estrutura geodésica de 24 unidades, até mesmo de 144. Ser-nos-á dado a
funcionar desta maneira?

Progressivamente e à medida que as suas experiências os levarem a experimentar esta Multidimensionalidade, vocês
irão se aperceber de que vão contatar e conectar, através desta Multidimensionalidade, diversas Consciências,

diversas unidades de Consciências, diversos tempos, diversos espaços, de maneira simultânea.

Progressivamente e à medida que as partículas Adamantinas da Onda Galáctica acompanhar o despertar das 12
Estrelas, progressivamente e à medida que o canal do Éter se tornar mais sólido, com as partículas Adamantinas em
número cada vez mais importante, vocês irão vibrar em frequências que estritamente nada mais têm a ver com o que

acontece ainda hoje.

Penetrando cada vez mais essas outras realidades, a sua consciência irá se tornar, como eu disse,
Multidimensional e, efetivamente, vocês serão afiliados, porque assim é, a 23 outras Consciências.

Que isso seja nesta Dimensão como em outras Dimensões.

É o restabelecimento e o acesso a esta Multidimensionalidade que, aí também, reforçará o seu estabelecimento da
Consciência nesse outro lugar, que não é mais aqui.

De fato, o que se revela a vocês, agora, para muitos de vocês, já em suas noites e em suas experiências, é o que nós
chamamos de translação Dimensional.

***

Questão: poderia desenvolver o que significa as sensações?



Bem amada, a partir do momento em que essas sensações, agradáveis ou desagradáveis, são geradas e estimuladas
pelo seu próprio mental e pelas suas próprias emoções, é extremamente difícil de ali escapar às palavras.

Apenas fazendo calar, em um primeiro momento, o mental e as emoções, que as sensações dão a impressão de se
apagar, para despertar em outro nível, bem mais rápido do que as sensações associadas ao que vocês chamam de

corpo energético.

Naquele momento, a consciência não é mais percorrida por esse corpo energético diretamente sob a influência do
emocional e do mental, mas diretamente pela energia Supramental.

Esta energia Supramental não tem, de modo algum, as mesmas características de sensação, independentemente
mesmo das Lareiras, como a energia vital, etérea, mobilizada pelo mental e pelas emoções.

O venerável Sri Aurobindo perfeitamente descreveu, na sua vida, a diferença entre a energia falsificada da matriz
(chamada de energia etérea, que é apenas um pálido reflexo da energia etérea real) e o impacto da nova energia

denominada Supramental (cujas características não são mais as mesmas).

A energia Supramental manifesta-se como um Fogo queimando e que não queima.

Ela é muito mais rápida, ela não depende, sobretudo, das emoções e do mental.

Há, portanto, necessidade de apaziguar o que alguns humanos chamam de “sentido” que é, antes de tudo, o reflexo
das suas emoções e do seu mental, para penetrar em um sentido de outra natureza, que está, ele, ligado não mais ao

etéreo falsificado, mas ao que é chamado de energia Supramental ou ‘Plano de la Cità’.

Enquanto a energia for dirigida pelas emoções ou pelo mental, não há possibilidade da instalação da energia
Supramental.

É nesse sentido que é preciso não mais estar ligado ou religado a esse tipo de sensações.

Então, é claro, o ser humano que se desperta, desperta-se para a energia, é já algo de novo para muitos humanos
sentir a energia.

Mas a energia que vocês sentem, em um primeiro momento, não é absolutamente a energia da Fonte.

Ela é apenas o reflexo desta energia, veiculada pelas suas próprias emoções e pelo seu próprio mental.

Apenas em determinado momento, aí também, observado por Sri Aurobindo, chamado de Switch da Consciência, que
vai permitir substituir as energias Prânicas pelas energias Adamantinas.

A característica, naquele momento, da percepção, muda.

Há um Fogo, um formigamento extremamente rápido que percorre algumas zona do corpo e, sobretudo, isso não se
faz sob a influência da emoção ou do mental, mas diretamente da Consciência.

***

Questão: não sinto do mesmo modo a energia de Maria e a de Is-Is. Por quê?

Bem amada, existe uma defasagem devido mesmo à matriz espaço-temporal.

Maria é Is-Is, incontestavelmente, mas Maria é portadora, pela sua encarnação, de certo número de características
Vibratórias que vão especificar, na função que é tida naquele momento, uma função diferente do que ela foi como Is-

Is, mãe de Osíris e professora de Osíris.

Do mesmo modo, bem antes desse ciclo, o seu nome foi ainda diferente.

É a mesma entidade, a mesma Consciência, em manifestações defasadas.

Alguns sentirão mais Is-Is e outros, Maria.

Do mesmo modo, a minha Presença entre vocês pode acontecer de diferentes modos, de acordo com a Vibração
Dimensional que eu levo até vocês.

Na maioria das vezes, nós fomos obrigados, uns e outros, a levar a nossa Vibração mais baixa (que é a mais elevada
para vocês), a saber, da 5ª Dimensão.

Um Arcanjo vindo da 18ª Dimensão, se ele manifestasse a sua 18ª Dimensão aqui mesmo, a Terra toda, inteira, não
existiria mais.

Isso é, para vocês, difícil para compreender, porque vocês vivem, por enquanto, ainda, em uma forma fixa.

Na Multidimensionalidade não há fixação dentro de uma forma, de uma Vibração.

Não há fixação em um tempo e em um espaço, o que explica que eu posso estar aí e, em dez mil outros lugares ao
mesmo tempo e ter a mesma Consciência no mesmo momento.

É isso que eu expliquei a pouco, que vocês irão começar a viver, vocês também.

Assim, Is-Is é uma Vibração de uma determinada Dimensão.

Maria estava em um corpo no qual Is-Is se distribuiu.

Is-Is está presente na 18ª Dimensão, como um Arcanjo.



Ela está também presente na 11ª Dimensão.

Isso, obviamente, vai se refletir, para você, por diferentes percepções muito sensíveis.

Assim, na viagem possível no Estado de Ser, você vai reencontrar outras Consciências Unificadas.

É-lhes possível reencontrar um Arcanjo na 5ª Dimensão (onde haverá uma forma antropomórfica mutável), como é
possível percorrer os mundos na Embarcação que representa um Arcanjo, porque um Arcanjo, em um nível, é uma

Embarcação.

Uma embarcação é feita para conter outras Consciências.

Isso escapa, é claro, ao seu entendimento, porque não é algo que possa se desenvolver com palavras, mas que pode
apenas ser vivido.

E, quando isso é vivido, não pode haver qualquer dúvida sobre a realidade Vibratória e de Consciência do que é
vivido.

***

Questão: você pode me esclarecer sobre as visões de triângulos em cores desconhecidas?

A visão desses triângulos, em cores que lhe são desconhecidas na Terra, representa um acesso Multidimensional
muito elevado.

Vocês vão explorar muitas coisas novas, ao mesmo tempo nesse corpo como, para aqueles de vocês que vão ali
aceder, no corpo de Estado de Ser.

Não há o que explicar, ainda uma vez, porque a explicação é uma demanda do mental.

Quando vocês penetrarem mais adiante esse tipo de experiência, os Triângulos, a civilização dos Triângulos, irão
lhes ensinar eles mesmos, pela Vibração.

Mesmo isso ocorrendo nesse corpo e nesta Consciência, há uma imperativa necessidade de fazer calar as emoções
e o mental, justamente para poder se impregnar dessas Consciências de Luz Vibral, para compreender, pelo

Conhecimento Interior, como lhes disse Jofiel (*), o que isso é.

O seu mental sequer poderia colocar palavras ou conceitos sobre esses fenômenos.

Isso seria apenas uma debilidade, uma extrapolação, uma interpretação que estritamente nada tem a ver com a
Verdade do que isso é.

Como eu disse, por enquanto é preciso se contentar em viver o que vive a sua consciência que está se abrindo.

Lembrem-se de que, nessa noite, vocês cruzaram, hoje mesmo, Clareza e Precisão, que é a faixa horizontal da Cruz
anterior.

Cada dia vai se desvendar a vocês uma oitava suplementar de percepção.

Contentem-se, ainda uma vez, em acolher, humilde e simplesmente.

***

Questão: o que quer dizer «desidentificar-se do corpo»?

Esse corpo é um Templo no qual o seu Espírito tenta penetrar, no qual uma alma está presente.

Esse corpo é um Templo no sentido em que ele os protege.

Um Templo vazio não é nada, a tal ponto que um Templo vazio de alma é chamado de ‘portal orgânico’, que volta ao
nada ao final da sua vida.

Desidentificar-se não quer dizer despersonalizar-se ou dissociar-se no sentido, como dizem, psiquiátrico, mas, sim,
não considerar o seu próprio caso como uma relação pessoal, porque vocês estão bem além dessa relação pessoal.

Vocês não são os seus medos, vocês não são os seus conflitos, vocês não são a sua vida.

Vocês são apenas uma projeção.

Isso pode lhes parecer arriscado, no momento, mas, progressivamente e à medida que vocês abrirem as suas
percepções à Multidimensionalidade, vocês irão compreender verdadeiramente o que é uma projeção e o que vocês

representam nesse mundo: uma simples projeção.

Os povos primitivos ou nativos chamam isso de sonho.

Em breve vocês vão despertar do sonho, se é que esse sonho não é um pesadelo.



***

Questão: você pode me esclarecer sobre a minha linhagem?

Isso não pode absolutamente ser uma revelação exterior a você, em nenhum caso.

As revelações das linhagens se fazem, elas mesmas, a partir do momento em que a Cruz é despertada, considerando
que a Cruz do Céu, descrita por Um Amigo no Yoga da Unidade, progressivamente e à medida do seu despertar e do

seu desenvolvimento, irá revelar espontaneamente as suas linhagens.

Bem amado, isso se denomina autonomia e Liberdade.

***

Questão: como explicar nossas afinidades diferentes com os intervenientes de outros Planos?

Bem amada, eu sou Anael, eu não sou Uriel.

A qualidade Vibratória que eu porto e desço entre vocês, mesmo na 5ª Dimensão, estritamente nada tem a ver com a
Vibração da Presença de Uriel, e ainda estritamente nada tem a ver com a Presença de Miguel.

***

Questão: como funciona esta ressonância em nós?

Ela se faz também em função do que eu denominaria os seus próprios filtros.

Esses filtros situam-se, é claro, bem além de uma simples convenção mental ou emocional, mas está mais
diretamente ligado ao que vocês são no interior, uma vez que nós agimos e, vocês compreenderam, uns como

outros, bem além das palavras que pronunciamos e que nossas Vibrações podem alcançá-los, efetivamente, em
função do que vocês são, mesmo a nossa intervenção ocorrendo no silêncio mais total e isso, aliás, foi realizado

neste espaço.

A qualidade da efusão de Um Amigo nada tem a ver com a qualidade de efusão de Sri Aurobindo ou de Omraam
Mikaël, é muito lógico.

Mas o que capta a efusão não é nem o mental, nem a emoção, dado que o que nós emitimos são, antes de tudo,
partículas de Luz Vibral.

***

Questão: isso significa, quando sentimos uma afinidade especial com um interveniente, que a Vibração
correspondente é mais “conduzida” para o Estado de Ser?

Sim, mas eu especificaria, contudo, que ter afinidade com a efusão de um Ser que viveu há pouco tempo sobre esta
Terra está mesmo mais próximo do que vocês são, do que a Vibração de um Arcanjo, no momento.

***

Questão: o fato de acender uma vela pode facilitar a meditação?

Por que não?

Mas nós preferiríamos que você acendesse as suas Estrelas, ao invés da vela.

***

Questão: ouvir a música em fundo sonoro, com vozes, pode interferir no processo de uma canalização?



Isso é profundamente diferente para cada um.

Existem vozes que os elevam e outras que os abaixam.

A mesma voz pode abaixar ou elevar, de acordo com o que vocês são.

Agora, é inegável que existem Vibrações sonoras, mesmo no seu mundo falsificado, que evocam, irresistivelmente, o
Som do Universo.

Eu estou falando essencialmente dos violinos e dos violoncelos.

***

Questão: as pessoas que teriam dificuldade física ou de memória devem fazer «mais esforço» do que as
outras para atingir esses objetivos?

O acesso à Multidimensionalidade, o acesso ao Coração, não pode ser limitado por qualquer carma, não pode ser
limitado por qualquer doença.

***

Questão: eu ouço, na cabeça ao invés de nos ouvidos, um som, como um zumbido.

Isso corresponde, como sempre, à construção do Antakarana, que começa do mesmo modo que para a abertura do
Coração, por fenômenos mais densos, mais próximos do físico e que, progressivamente e à medida do tempo, vão se

tornar mais leves, mais aéreos.

***

Questão: podem ser sons ritmados, alternantes, ou sons contínuos?

Tudo é possível.

***

Questão: o que são as Chaves que foram entregues a Maria?

As Chaves desse mundo e a decisão de estabelecer a sua Realeza em função das circunstâncias.

***

Questão: em nossa visão muito 3D, a que correspondem essas Chaves?

Para que serve uma Chave?

***

Questão: para abrir uma porta.

Uma excelente resposta!

***



Questão: de qual porta se trata?

Da porta da Multidimensionalidade.

Das portas da Multidimensionalidade.

Aquela da Intraterra, através do que foi vivido pelas Núpcias Celestes e pela ativação dos discos de obsidiana,
as portas do Sol, enfim, desde o mês de agosto do ano passado, as portas da Luz Azul da 5ª Dimensão, desde o mês

de dezembro e, enfim, as últimas portas que vocês vivem agora.

***

Questão: na comunicação Interdimensional, convém interpelar o outro, ou ser interpelado, para dialogar?

Certamente não.

Tudo é som, tudo é Vibração, tudo é forma.

A sua consciência, existindo, mobiliza onda, Vibração, forma e cor captadas no conjunto do universo e dos universos
e das Dimensões.

Tudo é interpenetrado devido à Liberdade.

Não existe mais separação, nem fechamento.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Paz e a Alegria do Coração estejam em vocês.

Até um próximo dia.

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

(*) – ARCANJO JOFIEL (21.09.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/jofiel-21-de-setembro-de-2010.html 
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Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=759

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/jofiel-21-de-setembro-de-2010.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=759
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-21-de-setembro
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

~ O Conhecimento ~

Eu sou o Arcanjo JOFIEL, Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento.
Almas humanas na encarnação, há agora quase 3 anos que eu percorri com vocês um ano especial [2008 – ano da
Confrontação] que iria preparar o que vocês acabam de viver, através da Revelação do que é a Luz, a Vibração da

Verdade e o despertar de funções que, para vocês, até agora, tinham sido tiradas.

Eu venho, hoje, expressar alguns conceitos relativos ao Conhecimento, conceitos que eu irei abordar, com vocês,
pelas Palavras e pela Vibração.

***

No mundo que vocês percorrem, o Conhecimento é assimilado à atividade de uma parte do mental, chamada de
intelecto, cuja grande característica pode ser denominada a reflexão, a dedução ou, se preferirem, o agenciamento

coerente, de acordo com as suas regras, do pensamento.

No que se refere à vida espiritual, este conhecimento foi chamado, por oposição, de esotérico.

Neste conhecimento esotérico se encontra um corpus, muito variado, de saberes e de experiências.

Isso se refere tanto ao que vocês denominam a astrologia (e esse é apenas um exemplo), o tarô, o conhecimento
psicológico esotérico do homem, a Cabala.

Esses conhecimentos, chamados de esotéricos (em oposição aos conhecimentos exotéricos), teriam a
particularidade, praticando e seguindo esses ensinamentos, de fazê-los evoluir e muitos seres humanos,

investigadores sinceros, engajaram-se nesses caminhos.

Alguns desses caminhos tornaram-se mesmo caminhos ditos operativos e não mais especulativos, como, por
exemplo, a alquimia que, segundo o princípio de simillimum [lei da similitude], pretendia que o que fosse realizado

no atanor [nome dado, na idade média, pelos alquimistas ao forno de que se serviam] se realizasse, do mesmo modo, no
homem.

Este conhecimento da matriz e de suas leis, refletido desde os mundos invisíveis, seria capaz de fazê-los reencontrar
esses mundos invisíveis pelo simbolismo, pela prática.

Assim, portanto, inteiramente opostos, aparentemente, o conhecimento exotérico e o conhecimento esotérico.

Conhecimento exotérico que tem a particularidade de agir no mundo exterior, e conhecimento esotérico, cujo alcance
seria agir no mundo Interior, através de uma evolução Interior, como de uma evolução exterior, chamada

exteriormente de progresso, de técnica, de tecnologia e de ciência e, Interiormente, para fazê-los descobrir a
Verdade.
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Os símbolos estão amplamente presentes em qualquer conhecimento esotérico.

O símbolo sendo supostamente para permitir reunir o que está no alto como o que está embaixo.

***

Eu gostaria agora de lhes falar do conhecimento tal como ele é vivido nos mundos Unificados, seja por um Arcanjo e
por vocês mesmos, além da matriz.

A diferença principal, e eu chamaria este conhecimento de ‘conhecimento Interior’, em oposição ao conhecimento
exterior no qual eu coloco tanto o conhecimento esotérico como exotérico, porque pertencentes ao mundo de fora,

tanto um como o outro.

As características essenciais do ‘conhecimento Interior’ são que ele é imediato, instantâneo, refletindo-se por
Vibrações, cores, formas e sons.

Este conhecimento que, no momento, ainda está, nesse mundo exterior, oculto, por que, quem pode dizer, nesta
matriz, que vocês podem ter acesso, ao mesmo tempo, à Vibração, à forma e à cor, e que a Vibração, a forma e a cor

são portadoras de sentido, de significado e de inteligência?

***

Os momentos que vocês vivem, nesta matriz, são os momentos finais, que devem ver a instalação da Luz Vibral (que
é um processo de revelação gradual, progressivo), cujo elemento motor, em sua tripla composição (partículas

Adamantinas, Espírito Santo e Irradiação da Fonte) é, antes de tudo, chamado de Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é o agente da revelação.

Ele é portador e ele veicula um conhecimento, mas ele não é o Conhecimento.

O Conhecimento é a penetração da Água pelo Fogo, permitindo reencontrar, de maneira formal, o Fogo na Água ou
a Vibração original da Água, meio matricial da vida, tanto nos mundos de carbono como nos mundos de silício ou

outros.

A Água é a matriz de Vida, matriz Vibratória, Cristal, primeiro Cristal, sobre a qual vai se agenciar e se organizar o
impulso do Fogo.

As Águas foram separadas em Águas Debaixo e em Águas do Alto.

As Águas que vocês habitam e que os constituem, neste mundo dissociado, não são mais portadoras das Águas do
Alto.

O Fogo não as fecundou.

O Fogo delas foi retirado.

O que vem é o Fogo da Revelação, do Amor, da Unidade e da Verdade, vindo despertar a sua Consciência.

A Água é o suporte.

O Conhecimento está, portanto, inscrito na Água, veiculado entre o Fogo e a Água pelo Ar,materializando-se sobre
o elemento Terra, não esta Terra, mas o que eu chamaria de todas as Terras.

***

O Conhecimento Interior não passa por um órgão exterior (como o cérebro, que é órgão de reflexão), mas passa por
um suporte orgânico, onipresente e não somente em um lugar, chamado de Água.

A conjunção da Água e do Fogo, ligados pelo Ar, manifestada sobre a Terra, refletindo-se pela liberação do
Éter, revela em vocês o Conhecimento.

Nenhum conhecimento matricial exotérico e exterior pode levar ao Conhecimento Interior,jamais.

Essa foi a suprema ilusão gerada pelo fechamento desse mundo, como de tantos outros mundos.

A memória, nesse mundo, é levada pela Terra e não mais pela Água.

O Fogo dela foi retirado, roubado.

A restituição do Fogo, do seu Fogo, desperta a memória original, aquela do que vocês são, além do efêmero,
aquela de suas origens, estelares, dimensionais e de linhagens.

Este Conhecimento não pode de modo algum se estabelecer por qualquer reflexão cerebral ou intelectual.

Ele apenas pode ser vivido, porque o Conhecimento é imediato e não objeto de qualquer reflexão, mas, sim, de
uma fecundação.

A revelação que anuncia, de uma parte da sua Realeza, em comunicação com os domínios mais elevados, mesmo
nesse mundo falsificado, a sua origem estelar desse mundo, Sirius (Sirius é, de certo modo, a Mãe das Águas),

permite, pela fecundação do Fogo do Pai, Alcyone, despertar o ‘Conhecimento Interior’.



Este Conhecimento Interior, quando se desperta e se revela, é imediato e direto.

Ele não passa mais pelo filtro do intelecto ou da inteligência terrestre, mas, sim, na inteligência da Água, da Luz e
da sua Vibração.

***

É a essa mudança, que é a Reversão, que vocês são convidados.

Através da revelação do Anúncio de Sirius ou de IS-IS, ou de MARIA, se preferirem, irá lhes permitir aceder ao Agora.

O Agora os coloca instantaneamente no Anúncio de Sirius, de IS-IS.

O Fogo fecunda a Água e a restitui à sua Dimensão primordial de Portadora da Vida.

Esse papel foi atribuído, há muito tempo, ao Portador da Luz, Lúcifer, que ocultou esta Verdade que eu venho, hoje,
restituir a vocês, pelo conjunto do Conclave Arcangélico, que será realizado pelo Anúncio de MARIA, à qual os

Arcanjos, dos quais eu faço parte, entregaram as Chaves da Luz e da Verdade.

O despertar da Água do Alto acontece durante o despertar da Estrela Agora: o despertar da Água na sua cabeça, o
ponto IS, a ligação a IS-IS e a Sirius, restituindo-os, se tal for a sua escolha, à sua Eternidade.

A porta da Água, ou porta do Oeste, ou Cavaleiro do Oeste, abre-se dentro de muito pouco tempo.

Nós estaremos então no meio das 12 Estrelas, sobre a Terra como em vocês.

O Conhecimento irá se inscrever então em vocês, pela revelação, como disse UM AMIGO, por exemplo, de todas as
memórias matriciais aquáticas, em ressonância com as Dimensões, com as linhagens e com as origens.

***

Assim, podemos dizer, um dia novo vai nascer, que firma o despertar da memória, a Verdadeira, pelo Fogo e pela
Água, permitindo-lhes transformar esta Terra e a sua Terra, sobre a qual vocês estão.

Poderão então ser revelados o Mestre da Luz, KI-RIS-TI, a Unidade.

A Visão e a Profundez ser-lhes-ão restituídas a fim de estabelecer o reino de CRISTO e permitir a esta Terra se
elevar.

Esta etapa necessita, da sua parte, de acolhimento, de humildade, é claro, e de simplicidade, a fim de que o Fogo
da revelação atinja efetivamente o seu alvo, que é a sua Água.

O masculino e o feminino irão se unir, então, levando ao que eu chamei de ‘Conhecimento Interior’.

Muitas vezes foi dito a vocês que o Coração é resposta.

Ele o será inteiramente, pelo desvendamento da memória da Água.

Resta, portanto, acolherem a sua Realeza, chamada em outros termos de seu Coroamentoe continuarem a
trabalhar, vocês, Portadores da Luz, do Fogo e da Água, tornando-se, então, a Vertente, ou o Vertedouro de Água,

que irá semear e multiplicar a Luz do Conhecimento reencontrado, sobre este Mundo.

O Conhecimento irá lhes falar diretamente, sem palavras, em uma forma de telepatia onde o som, a Vibração, a cor
e a forma tornar-se-ão a essência e o sentido.

É, portanto, uma revolução de percepção, uma revolução de Consciência que irá atuar em vocês, cada um no seu
ritmo, a partir da ignição sobre a Terra de IS-IS, de Sirius, de MARIA.

A ignição definitiva do núcleo cristalino da Terra, oriundo de Sirius, fecundando os oceanos e os mares, pelo Fogo
do Céu.

***

Almas Humanas na encarnação, aí estão as poucas palavras que eu fui encarregado de lhes emitir.

Essas palavras vocês irão emitir, além das palavras, pela sua Vibração.

Uma etapa importante do Conhecimento Interior é dado a vocês, bem além das palavras que eu pronunciei, então, e
serão as minhas palavras que irão acompanhá-los depois da minha partida.

Acolham o que vem, com humildade e com simplicidade, a fim de vivê-lo em Unidade e em Verdade, permitindo
revelar, em vocês, CRISTO.

Que a Luz do Conhecimento, que a Luz Dourada inunde vocês.

Certamente, até um próximo dia.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes transmito todo meu Amor.

Então, venho para ouvir o que vocês têm a dizer e a me perguntar.

***

Questão: qual é a origem do medo do invisível que eu sinto e como superá-lo?

Então, aí, caro amigo, a origem, a nada serve, é do mental, não é?
O importante é superar o que parece paralisá-lo, para estabelecer um contato, como dizer..., transdimensional.

Aliás, eu constato que você não tem medo de mim, quando estou aí, não é?
É já um primeiro ponto.

Então, como fazer para superar o medo do que não se vê e que, no entanto, se pode perceber, não é?
Isso remete, de maneira importante, ao medo, como dizer..., de ser penetrado, no sentido espiritual do termo,

porque vocês têm todos a noção de sua individualidade, na personalidade, não é?

Vocês têm sempre um funcionamento e, sobretudo junto aos terapeutas, do que é interior e do que é exterior.
Esta separação, certamente apenas existe nesta Dimensão na qual vocês vivem.

Quando vocês estão lá em cima, fora ou dentro, é a mesma coisa.

O.M. AÏVANHOV – 21 de setembro de 2010
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Quando vocês penetram as esferas do Estado de Ser, vocês são totalmente transparentes, quer dizer que, o
que quer que vocês encontrem, como sistema solar, como Consciência, como Vibração, a Vibração vai

atravessá-los, vocês se tornam penetráveis, enquanto que a personalidade, por definição, é impenetrável.

E, para muitos de vocês, existe certo medo da penetração.

Deixar sua pessoa, deixar a personalidade para uma outra Presença, para outra Consciência, dá terrível medo
e, sobretudo, se você passou seu tempo a discriminar o que é bem, o que é mal, o que pode entrar, não pode

entrar, com a alimentação, com as companhias, com a sexualidade, com a afetividade.

Tudo o que pode penetrá-los, literalmente, sem perigo e o que os penetram e desencadearia estragos.

Isso, são as Crenças, é o modo de vida da personalidade.
É o que há a superar, porque na esfera das Vibrações, dos contatos com o invisível, há necessariamente este

medo, que é, por vezes, fundamentalmente ancorado, desde seu nascimento, nesta Dimensão.

E é o caso para todo o mundo.
O medo desta penetração é o único freio que existe junto a absolutamente todo o mundo, sem isso, vocês

estariam todos canalizando o que eu lhes digo, não é?

Então, é um problema que excede amplamente sua problemática para você, eis que é universal, esta
problemática.

É o medo do desconhecido, o medo do invisível.
E, no entanto, você não tem medo, como dizer..., do que se chamam de ondas de rádio e, no entanto, há por

toda parte.
É como as ondas dos portáteis.

A única diferença é que, quando uma Consciência, Vibratoriamente, entra em interação com você, há interação,
diretamente, sobre a Vibração e sobre a Consciência.

O que não é o caso, de maneira perceptível, para as ondas de telefone, as ondas elétricas etc.etc..

Esses têm desgastes sobre o corpo que, eles, são diferentemente mais graves do que entrar em contato com
seres invisíveis, que eles venham de outros lugares do astral, da Luz, da Fonte, de outras Dimensões.

É exatamente o mesmo princípio.

Portanto, o medo, ele não é o medo do Diabo ou das Energias ditas negativas, é o medo da penetração e é o
mesmo para todo o mundo, porque tanto os habituaram a discriminar o bem e o mal.

Mas o bem e o mal, mesmo ao nível alimentar, ao nível de suas relações, há o que é bom para vocês e há o
que é mau para vocês.

E vocês projetaram, consciente ou inconscientemente, estritamente a mesma coisa ao nível dos mundos
invisíveis.

É por isso que, atualmente, muitos seres se desconfiam de saber se o que chega em um Canal ou o que
chega a você é bom ou mau.

É o primeiro reflexo, mas vocês devem transcender este medo, porque o medo, não somente não evita o
perigo, isso, vocês sabem, mas o medo bloqueia instantaneamente qualquer contato.

E o medo, ele vem de onde?
É claro, como sempre, do mental.

Portanto, vocês devem se re-apropriar desta capacidade Vibratória para entrar em contato com o
desconhecido.

Sem isso, como vocês farão quando o corpo de Estado de Ser se apresentar a vocês, para aqueles que não o
conhecem ainda?

Vocês saberão que é você, todos, sem exceção, sobre este planeta, durante a advertência.
Mas esse dia da advertência, se sua Vibração de medo é mais forte do que a Vibração da Luz, você não

poderá penetrar este Estado de Ser.

Portanto, há realmente um aprendizado de erradicação deste medo.

Ora, como isso vem do mental, não é o mental que vai ajudá-lo a suprimi-lo, bem ao contrário.

E aí eu os remeto ao ensinamento magistral do Arcanjo Anael sobre o princípio de abandono à Luz.
É exatamente a mesma coisa.

Lembre-se, a Luz Vibral não é aquela que vocês vêem quando fecham os olhos.
O mais frequente, é da luz astral, projetada.

A verdadeira Luz, ela é Vibração.



Esta, vocês a captam, muitos de vocês, na Coroa ou sobre o sacro ou sobre o Coração, mas porque vocês
estão aclimatados.

Agora, esta penetração de Luz é já uma primeira etapa para superar e transcender o medo.
É algo que se constrói progressivamente e à medida de suas capacidades Vibratórias para se alinhar no nível

da Coroa Radiante ou das Coroas Radiantes ou, ainda, no nível do sacro.
É o mesmo processo.

Não há técnica para superar, ao nível mental.
É o aprendizado da Vibração que vai desembaraçá-lo, literalmente, deste medo da penetração.

***

Questão: é exato que os dois medos fundamentais seriam o medo do vazio e o medo do barulho e
que os outros seriam apenas construções mentais?

O medo do vazio é talvez verdadeiro.
Mas eu os tranquilizo, uma excelente notícia: o vazio não existe nos Universos e quaisquer que sejam as

Dimensões.

Agora, o barulho, não.
Eu penso que o barulho não toca o cérebro do medo, ele toca o cérebro que está ligado às emoções.

Portanto, o barulho nada tem a ver.

O Universo não é silencioso, mesmo se exista um silêncio Interior.

O Universo é canto permanente, quaisquer que sejam as Dimensões.

Portanto, o som é onipresente em todos os Universos.
Portanto, o verdadeiro medo é o medo do desconhecido, ou do vazio.

É o medo do que não é conhecido, por oposição, é o único medo e daí decorrem todos os outros medos.

Mas lembre-se, o mais importante não é saber qual é o medo fundamental.
O que é preciso reter é que o medo é sempre uma projeção do mental que não tem objeto.

É, portanto, totalmente, uma construção do mental.

E o problema é quando você diz: “eu tenho medo”, você se identifica ao medo.
Mas o medo não é você, é o que é segregado pelas partes invisíveis.

Vejam vocês, vocês são penetrados sem o saber.
O inimigo está no interior, ele não está jamais no exterior.

O inimigo exterior é uma projeção ligada à Dualidade.

***

Questão: por que ouvir Uriel me dá por vezes vontade de fugir?

Então, o Arcanjo Uriel é Presença.
Ele é Clareza, Transparência e Emissão da Luz Branca.

Portanto, há medo de viver isso, simplesmente.
Porque a intervenção do Arcanjo Uriel em seu plano se faz num modo puramente Vibratório.

Eu sempre disse, por exemplo, que minha Presença, ela é Vibratória, mas ela é leve, porque, como
Melquisedeque de Fogo, se eu descesse inteiramente, é ainda muito mais difícil para suportar do que, por
exemplo, as Vibrações magníficas que vocês têm com Um Amigo, que tocam diretamente a Consciência.

Agora, se você me tivesse dito Maria, eu diria: «é como toda criança suja que fez bobagens, elas não querem
ver sua mãe».

***

Questão: conviver com pessoas com uma taxa Vibratória mais frágil, pode ser incômodo?

Caro amigo, é uma visão profundamente dualista.

Quando você está em sua Vibração, nem o Diabo, nem a Luz o incomodam.



Considerar que alguém de baixa Vibração abaixe suas Vibrações é participar à Dualidade daquele.

Considerar que uma Vibração outra possa incomodá-lo ou fazê-lo subir em Vibração, é também uma
Dualidade.

Quer dizer que há, em você, uma distância que é colocada entre você e o resto do mundo, simplesmente.

***

Questão: como dissociar o que é emoção, do Coração?

Caro amigo, por vezes, quando se coloca no Coração, dentro, realmente, do Coração, na Vibração do Coração,
existe uma emoção transitória.

O que é necessário fazer é não confundir a emoção, qualquer que seja, com o Coração, mas não há nem
culpa, nem anomalia de algum modo em estar no Coração e perceber uma lufada de emoção.

Mas esta lufada de emoção não é uma emoção comum, é uma aspiração para o Coração.

Agora, é preciso prestar atenção, efetivamente, de não confundir emoção e Coração, porque são dois
domínios que são separados.

O domínio da emoção pertence sempre ao nível do ego e da personalidade.
O nível do Coração pertence ao Estado de Ser e está situado acima da esfera da personalidade.

A emoção nasce no que vocês chamam de sistema límbico.
Esse sistema límbico se veicula ao nível do corpo pelo chacra da garganta e, é claro, pelo que vocês chamam

de simpático e parassimpático.

O Coração absolutamente não está ligado a isso.
O Coração é Presença, ele é Vibratório e ele é Amor, Fogo, Verdade, Unidade.

Mas alguns seres abertos ao nível do Coração deixam passar, nesta abertura mesmo que se produz do
Coração, um estado de emoção.

Mas esta emoção é uma emoção derivada, eu diria.
Ela não é a emoção que põe em balanço apenas a emoção.

Ela é a emoção que conduz ao Coração.
Eu a chamo assim.

Mas não confunda, tampouco, esta emoção que conduz ao Coração com o Coração.

Portanto, não há julgamento de valor a levar, nem a dizer que é contrário ao Coração, mas compreender que,
no Coração, sobretudo quando de um fenômeno que eu chamaria de reconexão, a primeira vez em que Maria

entra em contato com você, de maneira íntima, você chora.
É uma reconexão.

E é esta reconexão, esta ignição, de algum modo, que pode desencadear esta emoção, permanecendo ao
mesmo tempo no Coração.

A característica desta emoção é que, por vezes, o mental vai intervir dizendo: «Oh lá lá, não é necessário que
eu rache».

Mas, de todo modo, ela vai se dissipar e ela deixa, contrariamente a outra emoção, um gosto de plenitude.

A emoção do prazer, por exemplo, nada tem a ver com a Alegria.

Olhem, por exemplo, quando vocês têm um prazer imenso, após esse prazer, que é excitação e subida de
energia, isso volta a descer.

No Coração, jamais.
Quando há um medo, a energia desce e, após, volta a subir.

É toda a diferença.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes digo, até muito em breve.
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 ~ O acesso à PROFUNDEZ ~ 

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu sou Anael, Arcanjo.
Recebam Bênção, Graça, Paz e Alegria.

Juntos, vamos, se quiserem, percorrer espaços de Vibração e de palavras, em ressonância com o que, atualmente,
uns e outros, conscientes ou inconscientes, vivem sobre esta Terra.

A época atual que vocês vivem, onde o tempo é descontado, onde os tempos são reduzidos e onde o tempo os faz
viver a saída do tempo linear, temporal e espacial, os faz viver uma série de transmutações ou

de transformações, permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, aproximar-se da sua Unidade, da sua Verdade, aquela
que lhes é atribuída por vocês mesmo.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, durante este período em que se estabelece, em vocês, a Coroa da cabeça e a
Coroa do Coração, nesses instantes que vocês vivem e percebem isso, eu tenho a evocar diante de vocês certo

número de palavras e de Vibrações.

***

A época que se abre assinala o final da sua separação, o final da sua divisão, em vocês, como no exterior de vocês.

A Luz vem restabelecer a Verdade e a Unidade, a sua, antes de tudo, aquela da sua Liberdade, da sua autonomia, da
sua soberania e da sua independência, como Ser total, Unitário e Unificado, Filho da Lei do Um, Fonte da Fonte e

Fonte, vocês mesmo.

A realidade Vibratória das suas experiências de Consciência o conduz, progressivamente, durante esses tempos
descontados, a se aproximarem sempre mais da sua Verdade.

A Consciência é Vibração, nós frequentemente o dissemos e repetimos.

A Consciência que se expande e que alcança os domínios inusitados do Espírito revela, nela, o que ela é.

Ela esconde também, nela, a totalidade das tonalidades da Luz Vibral, manifestada hoje pelas Vibrações presentes
nesta estrutura física que é o seu corpo, refletindo o despertar da Vibração.

Os 12 Elohim, criadores da Atlântida, em meio mesmo a esta falsificação, permitiram o estabelecimento da sua
Realeza, o estabelecimento da sua Unidade, tornado possível pelo sacrifício dos Elohim, reproduzido em seguida

pelas Estrelas de Maria, nesse último ciclo.

A hora é para a Alegria, porque a Revelação será sempre Alegria.

O final da separação deve fazê-los aceitar também que, em suas vidas, em suas relações, algumas coisas se
unificam e outras se separam.

Retenham que este contexto de separação não é nem bem, nem mal.

Ele permite que cada um reencontre o que ele é, em Unidade e em Verdade, qualquer que seja o caminho desejado,
qualquer que seja o caminho Vibrado.

***

Bem Amados Filhos da Luz e da Lei do Um, vocês avançam doravante, e vocês o percebem com mais lucidez, com
mais determinação, com mais vontade, para vocês mesmos.

ANAEL – 25 de setembro de 2010
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Obviamente, tudo depende de onde se situa o seu você mesmo.

Ele pode estar, é claro, tanto na personalidade, como na alma, como no Espírito.

As escolhas que os conduziram, tal como lhes foi anunciado pelo Arcanjo Jofiel, em seu ano de 2008 [ano da
Confrontação], os levaram e conduziram a colocar os atos, a realizar e a conduzir certo número de experiências de

aproximação da Luz.

Da qualidade, da quantidade do estabelecimento da Luz Vibral em vocês se estabelece, pela ‘ressonância’, a sua
capacidade para Vibrar e para se elevar a um nível ou a outro e esses níveis não são exteriores, eles são Interiores.

***

Hoje, no momento em que se desvenda a Profundez, esta noção irá se tornar cada vez mais evidente.

De acordo com o lugar onde você aceitou mergulhar, acolhendo a Luz, irá se revelar o local do seu lugar de vida, do
seu lugar onde você irá se estabelecer, quando chegar a hora.

Cada Morada é uma Morada do Pai.

Há, portanto, numerosas Moradas, e cada Morada é diferente.

Não há hierarquização nas Moradas, porque cada um ali se estabelece pela sua própria Vibração, em acordo total
com ela, permitindo-lhes escapar definitivamente às leis matriciais falsificadas.

Os Arcanjos, aqueles de quem eu sou o Embaixador, lhes expressam e irão lhes expressar sempre a gratidão deles
pela sua realização, qualquer que seja o estabelecimento, qualquer que seja o nível, e qualquer que seja a Vibração.

Porque, tanto aqueles que resistiram, como aqueles que não resistiram, estabeleceram, a seu modo, a sua Verdade
Una.

A adequação da verdade da personalidade com a Verdade absoluta do Espírito, ou com a realidade da alma,
permitiu-lhes manifestar, e irá lhes permitir manifestar, cada vez mais, na sua Consciência e nesse mundo, o que

vocês se tornaram, em Verdade e em Unidade.

O Fogo do Coração foi o agente.

Nós desvendamos e revelamos, em vocês, os quatro Pilares que irão lhes permitir descobrir as suas próprias
Linhagens, originais como Dimensionais.

Estes quatro Pilares, na sua vida, têm por nome Atenção, Intenção, Ética, e Integridade.

Estes quatro Pilares podem estabelecer-se apenas entre o Alfa e o Ômega, o Aqui e Agora, permitindo-lhes Vibrar em
uníssono com o Coração, sustentando, em vocês, o centro do seu alinhamento e a fusão com você mesmo.

«O Alfa e o Ômega», dizia o Cristo.

E ele o era.

É-lhe solicitado, hoje, para ser, você mesmo, em Verdade.

Tornar-se este Alfa e este Ômega, esta Estrela da manhã que se desperta nos seus céus.

O seu céu e os seus céus, que não são nada mais do que os seus céus Interiores, que vocês devem re-identificar em
vocês colocando-se no Aqui e Agora, desembaraçados da Lei de Carma, colocando-se no Aqui e Agora,

desembaraçados da influência do seu mental, das suas emoções, das suas Atrações/Repulsões desse mundo.

Você alcança a Unidade, se tal for o seu desejo, se tal for, sobretudo, a sua Vibração.

***

A separação toma fim, mas a separação pode estabelecer novas separações, permitindo-lhes colocar fim a outras
separações, permitindo-lhes alinhar-se, ajustar-se na sua Vibração, na sua Essência, na sua Unidade.

Olhem tudo isso com um olhar exterior.

Vivam-no, mas não se apropriem, porque vocês estão além disso.

Um período rico, mas, ô, quão paradoxal para alguns que tentam ainda manter a Ilusão, tentando conjugar, entre eles,
‘zona obscura’ e ‘zona de Luz’.

O que era possível, torna-se cada vez menos.

Vocês devem, portanto, cortar, tornar-se a Luz que vocês são, em um lugar ou em outro.

E somente isso.

Não há lugar, no Aqui e Agora, para o carma.

Não há lugar, no Aqui e Agora, para o mental.

Não há lugar, tampouco, no Aqui e Agora, para as emoções que os prendem à Ilusão, porque é no Aqui e Agora,



entre o Alfa e o Ômega que se realiza o Coração.

O Coração não é nem sedução, nem atração, nem repulsão, nem mental, nem palavras.

O Coração é brilho, quando vocês mesmos o são, em Verdade.

Os últimos reajustes que vocês vivem e que continuarão a viver, neste final do seu ano terrestre, refletem-se, para
vocês, pela revelação das últimas coisas a realizar.

***

A ativação das 12 Estrelas, que ela se realize ou não, ou, eu diria, de preferência, que ela se realize
na personalidade ou no Estado de Ser, conduz, de qualquer modo, ao mesmo resultado nesse mundo, que é lhes

permitir compreender o Alfa e o Ômega.

Início da estrada e fim da estrada.

Início de uma Dimensão, fim de uma Dimensão.

Roda da Vida, Ourobouros, permitindo finalizar ciclo da Vida que todos, sem exceção, finalizam.

O novo ciclo não será mais um.

Ele será, para a maior parte de vocês, o estabelecimento aonde os conduz a sua Vibração.

Porque não é o mental que decide, nem a emoção, mas, sim, o nível consciente de Vibração que vocês seguiram.

A Consciência, de fato, pode se fundir com a Vibração ou olhá-la como exterior a ela, como uma experiência
agradável.

Para outros, enfim, a Consciência se identifica e, naquele momento, ela se instala entre os quatro Pilares, permitindo
ao Si último desaparecer, pelo princípio de dissolução da Ilusão, de dissolução da personalidade, de dissolução do

mental, de dissolução das emoções e do retorno ao Ser, onde não há mais lugar para qualquer passado, onde não há
antecipação para qualquer futuro, mas, simplesmente, a Presença do «eu sou aquele que eu sou».

É isso o que realiza a ativação das 12 Estrelas que vocês estão vivendo.

É isso que irá lhes permitir, quando chegar a hora, neste espaço ilusório temporal, realizar o que é para realizar, para
cada um de vocês.

Nenhum erro pode existir.

Compreendam que nenhuma Sombra pode interferir, porque, na sua Verdade, mesmo as suas próprias Sombras são
a sua Verdade, e isso não é nem condenável, nem passível de julgamento.

***

Eis as palavras que me pareciam importantes desenvolver, na Vibração e na Unidade, relativas ao acesso à
Profundez.

Profundez que irá levar ao nascimento, em vocês, de Ki-Ris-Ti e que irá permitir, em vocês, a reunificação da nova
Trindade de que vocês irão se tornar estandarte, Portador e Semeador.

Aí estão, Bem Amados Filhos da Luz e da Fonte, as poucas palavras que eu tinha que colocar no Coração de vocês
e, se nos restar um pouco de tempo no tempo que me é contado, eu gostaria de responder a algumas perguntas.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o papel da gigante vermelha Bételgeuse em Orion?

Bétel, Bé e Tel, vêm do hebreu, significando «casa» pelo Beth.

Bételgeuse em acádio-sumério, significa «o gigante», o ombro do Gigante.

O Gigante sendo o conjunto da Constelação de Orion, de onde vieram, em tempos imemoráveis, associadas às Mães
Criadoras de Sirius, as Matrizes cristalinas de vida em estrutura de carbono.

Bételgeuse é o ombro do Gigante.

Ela é a estrela que foi anunciada como se transformando em supernova, emitindo, portanto, a Luz Vibral a mais pura.

Este impulso de Luz Vibral é aquele que chega ao seu mundo.

Ele está diretamente conectado, este ombro do Gigante, com Sagitário.

Sagitário e a flecha do Sagitário, que é diretamente oriundo de algumas visões consignadas por um Ser que vocês



chamaram de Michel de Nostredame, que era, de fato, Nostre Adamus, «Nosso Pai», e não «Notre Dame» [Nossa
Dama], jogo de palavras do qual é o fiel executante, também denominado Orionis, vindo sob forma de ‘walk-in’ [Bença

Deunov] apresentar-lhes a Revelação dos tempos que vocês vivem.

Nostre Adamus, Nosso Pai (não confundir com «nossa Fonte», Alcyone, e não confundir, tampouco, com «nossa
Mãe», Sirius), vindo estabelecer e restabelecer a Verdade da Luz.

Os Gigantes que, quando da chegada dos Arcontes nesse sistema solar, traçaram as linhas e as formas sobre esse
mundo de carbono Unificado, pertencente à Maria e a Cristo-Miguel, dos marcadores que deviam permitir guiar a Luz.

Esses marcadores foram chamados de «Círculos de Fogo», retomados bem mais tarde pelos enviados de Orion sob
forma de pirâmides, permitindo, quando chegar a hora, pela Flecha do Sagitário, restabelecer a Luz desse mundo.

Foi o realizado desde um ano.

Assim, o reino da Luz ganhou o direito de se estabelecer novamente e de estabelecê-los, portanto, se tal for a sua
escolha, nos mundos da Unidade e da Verdade, na Confederação Intergaláctica dos mundos livres.

Lá vocês não estão mais sujeitos e limitados a uma forma.

Lá vocês não estão mais sujeitos e limitados aos ciclos de mortes/renascimentos criados por Yaldebaoth.

Bételgeuse tem um papel central, assim como uma das filhas das Plêiades, denominada Alcyone, ilustrado, na
mitologia, pelo combate entre as Plêiades e a Ursa Maior.

No momento em que aqueles, que foram chamados de falsificadores, tentaram e conseguiram, durante 320.000 anos,
instaurar a ‘era da falsificação patriarcal’, porque jamais a energia masculina será criadora, ela apenas pode

ser organizadora e planejadora.

O lugar de Bételgeuse é central em vocês.

É ilustrada pela posição da Redenção.

É uma das extremidades da Cruz presente em vocês.

Cruz representada, no seu céu, pela constelação de Orion, constituída, como por acaso, por cinco sóis.

O ponto central, estrela central de Orion, sede do próprio Orionis, a estrela do Norte, a estrela do Sul e as estrelas
laterais do oeste e do leste.

Olhem esta constelação que foi colocada no solo pelas pirâmides centrais, chamada de ‘Cinturão de Orion’, presente
no Egito como no México, chamada então de pirâmide da Lua e do Sol, presente também na China, como sob a

Terra, recordando-os da sua filiação de Eternidade, Filhos da Fonte, Filhos da Fonte intraterrestre, da Fonte
extraterrestre, realizando em vocês o mistério da Santa Tri-Unidade.

Aí está o que podemos dizer de Bételgeuse, a Casa e o Gigante.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, eu permaneço então entre vocês, para fazê-los viver a minha
Vibração e a minha Presença Arcangélica na sua Presença, ligadas à minha qualidade, à minha Luz, a Relação, à

Comunicação e Coração.

Eu lhes peço então para acolher, para nos acolher, em Unidade e em Verdade, no espaço do Aqui e Agora, centrados
entre Alfa e Ômega, pela potência do Éter e das partículas Adamantinas vindas de Adamus e de Alcyone.

Agora.

.... Efusão de energia ...

Bem Amados Filhos da Lei do Um, que a Unidade, a Verdade, a Probidade estejam com vocês e em vocês.

Anael agradece.

Até breve.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, como do meu costume, eu vou tentar responder às questões que vocês vão colocar.

E, através disso, nós poderemos dialogar juntos algumas coisas.
Então, todas minhas bênçãos os acompanhem e eu escuto agora o que vocês vão me perguntar.

***

Pergunta: o ano passado nós recebemos as 5 sílabas sagradas. Por que nós não recebemos hoje as
7 últimas?

Cara amiga, as 7 últimas, como lhes disse o Bem Amado Sri Aurobindo, lhes foram comunicadas.
Essas correspondem à Ki-Ris-Ti, à Unidade e ao que foi denominado Bem e Mal.

O problema é que nós ainda não temos (e isso não é um problema, é uma vontade deliberada) nós não lhes
demos, ainda, a Vibração correspondente à pronúncia exata, em linguagem matricial original, vinda então das
esferas Siríacas, correspondendo à pronúncia desses 7 pontos de Vibração, correspondendo à totalidade do

seu Estado de Ser liberado.
Nós preferimos insistir, de maneira muito mais intensa, sobre o que foi chamado de ‘4 Pilares’ e ‘eixo da Roda’,
ou seja, o centro, porque isso representa verdadeiramente os 4 pilares sobre os quais todo o resto se articula.

Agora, vocês têm os elementos.
Por exemplo, no que se refere ao Bem e ao Mal, é claro, em outro nível, isso não é nem o Bem nem o Mal, é

a Atração e a Repulsão.
Por exemplo, para “Amor”, nós mantemos “Ki-Ris-Ti” e isso corresponde a algo muito específico.

Isso que lhes é solicitado, e doravante cada vez mais, não é para saturar o seu mental de conhecimentos
externos, mas é para Vibrar e viver, de maneira Interior, as Vibrações que vocês recebem na Terra.

Coisa que vocês realizam maravilhosamente sobre a Terra, todas as noites, no momento.
A revelação da pronúncia correta, em meio à Vibração matricial original, será comunicada a vocês, eu diria,

posteriormente.
E ainda, a necessidade não é tão absoluta como as 5 primeiras sílabas e a sua pronunciação.

Está aí, eu espero ter respondido claramente a essa pergunta.
Cada vez mais, nós iremos para a simplicidade que se expressa fora das palavras, mas pelo seu

comportamento, pelos seus gestos, mesmo através das técnicas que nós lhes demos, mas cada vez menos
pelas palavras.

Porque as palavras, vocês sabem, isso depende de como se escreve essa palavra em francês (ndr: ‘les
maux’), mas as palavras são bem específicas sobre o que existe nessa Dimensão dissociada já que, a partir da
3ª Dimensão Unificada e bem além, como disse já muito longamente o Arcanjo Anael, a comunicação é Vibral,

quer dizer, passa pela forma, pelo som, pela cor e pela mudança de forma.
Não há o obstáculo do que é chamado de ‘palavra’ já que, a um dado momento, a ativação do 11º corpo se

reflete pela ativação do Verbo e o Verbo se torna Criação (é, aliás, a primeira frase que é dada no Evangelho
de João, ela é extremamente importante).

Mas, estando ainda encarnados, muitos seres humanos têm ilusão com as palavras.

O.M. AÏVANHOV - 25 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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Vocês podem dizer “eu te amo” com a intenção de estar inscrito em meio à sua alma.
E vocês podem dizer “eu te odeio” simplesmente adorando a pessoa.

A Vibração que nós lhes propomos não está ligada às palavras pronunciadas.
Ela está ligada às sílabas sagradas.

Mas, cada vez mais, ela irá se tornar o que é a sua Consciência.
E a sua Consciência, vocês sabem, pode Vibrar no Coração ou em outros lugares.

E a partir do momento em que a Consciência fizer o aprendizado da Vibração no Coração, e que a Consciência
se tornar Vibração, a sua energia muda completamente.

Naquele momento, vocês não podem mais empregar as palavras, ou então vocês o fazem conscientemente,
mas isso quer dizer que vocês são capazes de se estabelecer no Coração.

E nós sempre lhes dissemos: o Coração é Vibração.
Se vocês utilizarem as palavras, vocês poderão fazer não importa o que com as palavras.

O conhecimento exterior é, certamente, às vezes importante porque ele permite aproximá-los de mecanismos
íntimos da compreensão que vão conduzir ao abandono à Luz.

Mas mesmo nos comportamentos humanos, sem qualquer abordagem espiritual e autêntica, as palavras
poderão fazê-los dizer o que vocês querem.

Então, ali vão responder, evidentemente: “as palavras são vibrações”, “as palavras são criadoras”.
Sim, mas elas são, principalmente, resultantes de crenças, antes de qualquer coisa.

Quando vocês abrem a boca, ou seja, quando a sua boca é desselada, quando o que foi denominado 11º
corpo se ativa, o Verbo Criador, que vocês podem reivindicar o título de Ki-Ris-Ti, significa dizer ‘ter a palavra e

o Verbo’ que apenas fazem uma única coisa.
Mas enquanto vocês não estiverem estabelecidos na Consciência Vibratória das Coroas Radiantes, isso não

pode ser Verdade para vocês.
Então, nós preferimos dar-lhes, realmente, as palavras importantes.

Mas vocês não têm as denominações precisas, na linguagem Vibral, das 7 outras Estrelas, porque o que é
importante é vivê-las e não conhecer, desta vez, as palavras.

Vocês sabem, muita tinta tem corrido sobre OD-ER-IM-IS-AL.
Disseram que era a nota Dó invertida.

Não, é um meio mnemônico porque as notas de música nada têm estritamente a ver com o OD-ER-IM-IS-AL,
mesmo se for a inversão do OD, mesmo se for a inversão do Mi em IM, ali vão dizer que é a nota Mi.

Não, não é a nota Mi.
É a pronúncia do OD-ER-IM-IS-AL que corresponde às cinco notas denominadas ‘gama pentatônica’ que é a

gama de reconhecimento das forças da Confederação Intergaláctica Unificada e que se encarna pela revelação
dos 4 Pilares Centrados, ou seja, da Cruz Cósmica, inscrita em sua cabeça e no seu Coração e que nada tem

a ver com a Cruz do Cristo tal qual foi utilizada pela igreja católica significando o sofrimento.
A Cruz é a redenção, mas não o sofrimento.

Justamente, é o fato de não passar pela redenção que vai manter o sofrimento, o sofrimento que está ligado à
emoção.

Então, eu digo que muitos seres humanos se servem da emoção, não todos, porque a emoção é um meio
de sentir e de fazer reviver.

Sim, até um certo nível Vibratório.
Ora, o Coração não será jamais, jamais, jamais uma emoção.

A separação que se vive, nesse momento, no mundo, no universo, nesse mundo, nesse sistema solar, está
associada justamente à separação do que pertence à emoção, do que pertence a não emoção.

O que não quer dizer que a emoção é a Sombra.
Isso não quer dizer, não mais, que a emoção é sombra.

Isso quer dizer, simplesmente, que há dois modos de funcionamento diferentes e que culminam, eu creio que
o Arcanjo Anael disse isso, em um processo de ‘decantação’, que é a palavra mais precisa.

Vocês veem, em um copo d’água, as partículas mais pesadas descendo.
As partículas mais leves subindo.

E, além disso, vocês têm partículas que não podem se misturar à água.
O óleo, ele vai subir, apesar de ser mais pesado do que a água.

E então, é exatamente esse mesmo processo que acontece, em vocês, como no exterior de vocês e como
entre todos os seres do planeta.

Novamente, Miguel insistiu sobre isso: vocês todos são os Filhos da Luz e da Unidade.
Vocês todos têm, em vocês, essa capacidade única para retornar à Unidade.

Mas vejam vocês, há muitos seres humanos que escolheram permanecer na matriz, mas não na matriz
falsificada (o sofrimento terminou), ou seja, na Luz Unificada, mas nesse amor imoderado da 3ª Dimensão e da

sua esfera emocional, que deverá transcender, um dia ou outro.
Eis o que eu tinha a dizer-lhes.

Talvez eu tenha sobrecarregado um pouco, mas isso é importante porque isso permitirá situar o que irão lhes



dizer outros intervenientes depois de mim.
E lembrem-se de que hoje é o dia da Estrela “Profundez”.

Profundez que foi encarnada pela Santa Teresa de Lisieux, pela via da Infância, a via da humildade, da
simplicidade.

É uma via como outra.

***

Pergunta: o que irá acontecer para as pessoas que não abrirem as suas Coroas?

E bem, cara amiga, se as Coroas não estiverem abertas até o último minuto antes do que foi denominado “3
Dias de Trevas”, tudo é possível.

Mas compreendam bem que aqueles que vivem a ativação das Coroas, hoje, fizeram a escolha, consciente, de
abandonar os mundos de carbono.

Aqueles que não vibram na Coroa (não para acusar ou condenar) fizeram outra escolha, que é aquela de viver
na matriz de carbono, mas Unificada então para reencontrar, de todo modo, a sua Fonte.

Mas eles deverão passar nesse mundo que eles admiram, e compreendam bem que é lógico aceitar que
aqueles seres, também, vão viver a Luz, mas irão manter uma estrutura de carbono durante certo tempo.

Mas isso não será mais uma punição já que a Unificação da Luz chegou.
Vocês passaram para a Unidade, ontem.

Depois, restará a vocês mais um triângulo para encarnar na Terra, lá onde se encontram Ki-Ris-Ti e, sobretudo,
a Visão, conduzindo à fusão, o triângulo com a ponta voltada para baixo, que representa a Terra, OD, mas

também a Kundalini.
Então, aqueles que não abriram os pontos da Coroa (em todo caso a percepção da Coroa Radiante na Coroa –

é a Coroa na Coroa), isso quer dizer simplesmente que eles fizeram a escolha e essa escolha é tão
respeitável e aceitável quanto àquela da Unidade.

É tão.
Isso não é nem uma discriminação, nem uma seleção.

É o acordo Vibratório das suas próprias escolhas, realizado pela sua capacidade ou sua vontade para se
estabelecer nos mundos Unitários ou de refazer uma espécie de ciclo, eu diria, nos mundos da Dualidade, mas

no qual vocês estarão, de todo modo, em contato com a Fonte, ou seja, com o seu Estado de Ser.
Então não há que lamentar, nem que desejar.

Cada um é livre.
E esse princípio de Liberdade é total.

Mas isso não é o mental que decide, nem a emoção.
É a Vibração, e isso nós temos sempre dito.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que é a “alma”?

A alma é o intermediário entre o corpo e o Espírito.
A alma é uma tonalidade Vibral, permitindo a esse corpo que nós tivemos, uns e outros, de ser animado e

portar certas emoções, certas atrações, certas repulsões.
Quando vocês despertarem as Lareiras e quando houver o alinhamento e, depois, a fusão das 3 Lareiras,

vocês vão desencadear um processo iniciático importante que é denominado a Transfiguração e
a Crucificação, durante o qual vocês irão sacrificar a sua personalidade, acolher a Luz, vocês vão ali se

abandonar, para superar as esferas, justamente, da personalidade e da alma.
Muitos seres confundem a alma com a personalidade.

Muitas almas recebem impulsos da alma.
Isso é já maravilhoso.

Mas o impulso da alma não é o impulso do Espírito e muitos são parados no caminho, na alma.
Mais uma vez, isso é uma constatação.

Isso não é nem julgamento, nem qualquer condenação.
Viver a energia da alma é já um presente extraordinário.

Mas, atingido certo estado de iniciações que vocês passam nesse momento, vocês vão, literalmente, queimar
pelo Fogo do Amor, por essa sensação de queimação que não queima, que é a iniciação pelo Fogo.

Vocês vão consumir, literalmente, a Ilusão e a alma, e vocês vão encontrar o Espírito que é a sua estrutura
multidimensional.

A alma não é multidimensional.



Ela é um intermediário.
Então, na alma, existem coisas muito belas e nós concebemos tudo pelo fato de que personalidades ou

mesmo Espíritos decidiram se estabelecer na Vibração da alma.
E então, de manter estruturas de carbono.

Eu os lembro de que antes da falsificação há 320.000 e desde alguns anos, vocês todos e nós todos (enfim
todos aqueles que estavam aí naquele momento) decidimos experimentar a alma.

Mas a alma não é o objetivo final, eu diria.
Então, o corpo causal vai ser literalmente queimado pelo Fogo do Amor e da Verdade.

Naquele momento, vocês vivem a sua Crucificação.
Mas, em todo caso, mesmo se vocês não a viverem, a alma se torna iluminada pelo Espírito, porém ela

assume a liderança e não o Espírito.
É importante compreender que essa passagem (porque isso é uma passagem muito específica, pode ser

denominada “a morte do ego”, pode ser denominada “a crucificação”, vocês podem sempre colocar todas as
palavras que vocês desejarem em cima), mas é o momento específico em que vocês fazem como Cristo

sobre a Cruz e vocês dizem: “que a Tua Vontade seja feita”.
Ou seja, não são mais vocês que dirigem a sua vida, é a Inteligência da Luz em vocês e isso é profundamente

diferente.
E aqueles que vivenciaram esse processo reparam perfeitamente, e sabem pertinentemente, o momento em

que é a personalidade que fala e o momento em que é o Estado de Ser que Vibra o Verbo.
Mas aqueles que não vivenciaram, não repararam.

E, evidentemente, em seus ‘pontos de vista’ da Verdade, eles têm razão.
Não que um tenha razão e o outro tenha disparate, todo mundo tem razão, conforme o nível Vibratório em que

está.
É tão simples assim.

O problema, porque ali tem e ele é pequeno, mas ele se resolve nesse momento, é quando um deseja montar
no outro.

Porque, qualquer que seja a relação que se tem um com o outro (esse pode ser uma criança, esse pode ser
um parente, esse pode ser um amigo, esse pode ser não importa quem), se vocês quiserem convencer o outro
pela sedução, pelos sentimentos, por diversos meios, mesmo se vocês estiverem na Unidade, vocês recaem

na Dualidade e, então, em uma outra evolução.
É sempre isso que nós temos insistido em dizer: respeitem a Liberdade e respeitem também o livre arbítrio

daquele que rejeita a Liberdade.
Alguns seres não estão prontos para viver a autonomia do Espírito.
E eu diria que isso diz respeito a uma parte importante dessa humanidade.

Mas ali não julgar.
Pode ser que o seu caminho seja, justamente, explorar os mundos de carbono, com toda Liberdade. 

***

Pergunta: o que vai acontecer durante os 3 Dias aos quais você fez alusão?

Há vários 3 Dias: há 3 dias associados à Realeza de Maria.

É o Coroamento, é o que vocês vivem nesse momento desde que o ponto IS foi passado e até o fim do OD.

Vocês vão fazer o contorno completo da Coroa.

Isso é a Realeza.

Significa que depois dessa etapa vocês saberão se vocês estão Coroados.

Em seguida, há um processo que diz respeito, eu diria, ao coroamento final da Terra, mas que não é o fim.

É o que é chamado de ‘3 Dias de Trevas’, ou ‘3 Dias de Luz’.

É a parada de rotação da Terra e tudo o que se segue.

Eu disse e eu repito, quanto mais distante, quanto mais esse momento for atrasado, melhor será.

Porque vocês imaginam bem, quando tiverem ocorrido esses grandes transtornos, a vida sobre a Terra corre o risco
de ser um pouco difícil.

E eu farei, aliás, um parêntese acerca disso.

Quer dizer que, se vocês vibrarem na Unidade e na Alegria, qual a importância do que acontece no exterior?

Se vocês estiverem em vocês, se a Inteligência da Luz dirigir toda a sua vida, que risco vocês têm?

Nenhum.



Se vocês saírem da Vibração, aí, o mental vai assumir o controle e vai fazer projeções.

A Luz é Inteligência e o que vem a vocês é o encontro com alguns processos que vão ser conjuntos e que nós lhes
anunciamos.

Eu, eu falei do planeta grelha.

É a Luz Vibral que se estabelece sobre a Terra e que atinge o envelope [camada] desse sistema solar, ou seja, o
envelope heliosférico e que alguns de vocês vão começar a ver, à noite (no momento, logo no início, mas isso irá se

tornar cada vez mais tarde na noite), no nível do horizonte, acima do horizonte, face Leste [nascente], vocês verão
essas partículas de Luz.

Elas são reais.

Isso, é o planeta grelha.

E depois, logo a seguir, começa a reação da Terra, a reação da humanidade, a reação do Sol.

E, paralelamente a isso, vocês sabem que vocês têm Nêmesis, que eu prefiro chamar de Hercobulus (Hercólubus),
para não confundir com Nibiru e Neb’Heru, são três coisas diferentes.

Vocês verão a chegada de companheiros do Sol que estavam separados.

Os Arcontes haviam separado artificialmente os ‘gêmeos solares’, de onde toda a mitologia do que se denomina
almas irmãs, almas gêmeas, onde vocês têm a impressão de não serem completos e de que devem buscar no

exterior.

Enquanto vocês forem dependentes de uma visão ou de uma busca exterior, vocês não estão na Unidade, é tão
simples assim.

Então, Hercobulus, o primeiro a ter falado a vocês, por intermédio desse canal, foi Orionis que estava à época
comandando os Melquizedeque: Orionis tinha dito que Hercobulus estaria visível.

Ele está visível.

Aliás, ele foi reparado no ano em que ele disse e confirmado no ano em que ele disse.

Ele está visível, mas não à visão retiniana já que esta estrela denominada Hercobulus (é uma estrela hein, não é um
planeta) que é muito maior do que Júpiter, 3 vezes o tamanho de Júpiter, ela é visível no infravermelho.

Ela apenas irá se tornar visível quando passar do outro lado do Sol, porque ela não gira no mesmo plano sagital que
vocês, ela está a 90º em relação aos outros planetas.

E as manifestações que vocês observam sobre a Terra, é a conjunção do Sol, é claro, que é o seu próprio Estado de
Ser que se libera, é a conjunção da Onda Galáctica que os atingiu, é a conjunção de Hercobulus cuja atração

gravitacional se esclarece e é, enfim, a chegada da Luz de Órion.

A Luz de Órion que é denominada “a espada do Gigante”, ou seja, a chegada da Luz que vem.

É a Luz do Pai, a Luz da Fonte, é a Luz de Alcyone.

A Luz da Mãe é Sirius C e a Luz do Pai é a Luz de Órion.

Não de Bételgeuse que é a retransmissora, mas da estrela central de Órion que está ligada diretamente à estrela de
Orionis e, então, aos Melquizedeque.

Portanto, é esse triplo aspecto (quádruplo mesmo) que vai chegar a vocês e que chega de maneira sincrônica.

Mas, se vocês estiverem no seu Ser Interior, qual a importância?

Se vocês estiverem completamente centrados no seu Ser Interior, qual a importância?

A projeção termina.

Vocês encontram a Verdade.

Não há alternativa.

Há apenas a porta de saída que é o Coração.

Não há outra.

Eis o que eu tinha a dizer.

***

Pergunta: qual é a ligação entre os 3 Dias do Coroamento e o Anúncio de Maria?

Mas há 2 Anúncios de Maria.

Há o ‘Anúncio da sua Realeza’ e há o ‘Anúncio dos 3 Dias’ que podem, e isso eu havia dito, eu creio, desde o mês de
junho, ser sincrônicos ou defasados no tempo.



O ‘Anúncio da Realeza’ é uma convicção Interior e é o seu Coroamento.

É o que vocês vivem nesse momento.

O único Anúncio que será, ele, planetário, e escutado por um som exterior, é efetivamente os ‘3 Dias de Trevas’.

Agora, como eu lhes disse, pode ser que isso seja antes de 29 de setembro.

Tudo depende, e isso lhes foi dito também.

De quem?

Da Terra.

A Onda Galáctica atingiu a periferia desse sistema solar.

Nós concordamos.

A nova Tri-Unidade está instalada definitivamente, dentro de dois dias, com a presença de Ki-Ris-Ti.

E ninguém pensou em perguntar: “o que vem fazer Ki-Ris-Ti, Cristo, nas Estrelas de Maria, que são mulheres?”

É quando mesmo bizarro, não?

Mas bom, isso virá depois, a resposta.

Ou a pergunta.

O ‘Anúncio da Realeza’?

Mas evidentemente que, se vocês estão coroados, vocês sabem disso.

E aquele que não está coroado, ele faz o quê?

Bem, ele não está coroado.

E o que ele vai dizer?

Que tudo isso, não é verdadeiro.

E ele terá razão, porque, para ele, isso não é verdadeiro.

Essa não é a verdade "dele".

Por outro lado, o processo geofísico planetário, vocês poderão dizer, quer estejam coroados ou não, que não é
verdadeiro, porque aquilo, é planetário.

Isso que vocês vivem agora, a maioria aqui, dentre vocês, é o Coroamento planetário, mas de seres que se tornam
seres Coroados nessa época.

Então, lembrem-se do que eu disse: 3 Dias de Trevas, anunciados 3 dias antes por Maria e manifestados, 24
horas antes desses 3 dias, por um som e 48 horas ainda, pelo som que vocês escutam agora, mas que deve

passar no nível exterior.

Então, é um mecanismo perfeito.

Aqueles que seguem o que nós temos lhes transmitido como ensinamento, se vocês repassarem um pouco sobre isso
e vendo a lógica do trabalho realizado por Miguel e pelo Cristo / Miguel, que se articula com as 12 Estrelas de Maria,

evidentemente, se vocês viverem esses processos, vocês apenas podem aderir já que vocês vivem isso.

Mas, se vocês não os viverem, ali não aderirem intelectualmente, isso de nada serve para vocês.

Mas vocês terão, de qualquer maneira realizado, em certa medida, a revelação do que vocês são.

Não é em 3 anos, em 10 anos, vocês estão, em cheio, dentro.

Mas nesse plenamente dentro, porque desejam que ali tivessem acontecimentos aos quais vocês pudessem se
preparar de maneira formal?

É a Terra que o diz.

Mas nós sabemos que isso irá ocorrer em uma noite excepcionalmente fria.

Mas as noites de intenso frio, isso pode ser esse inverno como o próximo inverno [verão de 2011, no hemisfério Sul],
todos sabendo que há prazos.

E, como vocês sabem, nas Dimensões Unificadas, o tempo não existe.

Então corram contra o tempo.

E conforme o que lhes diria Um amigo ou Sri Aurobindo, com a sua visão vedântica, não é?, é realizar o Si.

E realizar o Si, com o que nós vertemos sobre a cabeça e o Coração, é muito fácil.

Mas ali apenas vocês podem fazê-lo, nós já dissemos.

***



Pergunta: o som que devemos escutar é diferente do som que podemos escutar agora no ouvido esquerdo
ou direito?

Os sons que vocês escutam, o seu som, se vocês forem sensíveis, modificam-se desde a passagem de algumas
Estrelas da cabeça.

É esse som.

Mas lembrem-se de que, no Samadhi, há 7 sons, e que a um dado momento, esse som irá se tornar tão cristalino que
ele se torna o ‘Coro dos Anjos’.

Eu chamo de ‘Coro dos Anjos’, mas isso não tem a ver com a imagem correta.

Mas vocês farão a diferença Vibratória Interiormente e depois, exteriormente.

Porém, essa tonalidade extremamente específica, muito cristalina e muito alto em Vibração, desse ultrasom próximo,
que se torna perceptível.

Mas vocês irão detectar instantaneamente as alterações do som.

***

Pergunta: o Sol apareceu, em certos entardeceres, com zonas coloridas à esquerda e à direita. Elas
correspondem aos 4 planetas que citou agora mesmo?

Completamente.

Enfim os quatro, não, porque há um que nós lançamos fora desse sistema solar.

É a cópia inversa de Nibiru, ou seja, as Embarcações dos Annunaki e, particularmente, a própria Embarcação do
comandante chefe, aquele que vocês têm chamado de Deus, Yaldébaoth.

Yaldébaoth foi reenviado para a Ursa Maior.

Então, não restam 4 embarcações, resta o verdadeiro Neb’Heru, que é uma Embarcação que foi denominada, há
muitíssimo tempo, Yerushalaïm.

É a Embarcação dos grandes Elohim que se sacrificaram sobre essa Terra, que retorna e que havia sido anunciada,
no ano passado, visível no seu céu porque ela chegou ao seu sistema solar.

Ela está aí.

E há, é claro, Hercobulus ou Nêmesis, a retaliação.

É o momento em que se prestam contas.

Esse é o nome que lhe foi dado hein, não nós que lhe demos: para nós, é Hercobulus.

É o companheiro do Sol, é a reunificação do que havia sido separado.

Ou seja, o corpo de personalidade em estrutura de carbono no qual vocês estavam e o Espírito.

É isso que significa Hercobulus.

E então, Hercobulus mais Neb’Heru, traduzem a destruição da matriz ilusória da 3ª Dimensão, a aniquilação das
forças de Atração / Repulsão que haviam sido aprisionadas em meio ao Fogo Prometeico ou Luciferiano, em meio ao

Triângulo anterior do Fogo que, hoje, está reimplantado nos 4 Triângulos que nós chamamos de 4 Pilares.

Tudo isso corresponde à realidade dos fenômenos que chegam até vocês.

***

Pergunta: onde está a Verdade nos ensinamentos da Merkabah?

Caro amigo, a Liberdade e a Verdade estão aí onde vocês as colocarem.

Compreendam bem que, mesmo um ensinamento associado à alma e não ao Espírito, como esse foi o caso para a
Loja Negra, tem utilidade.

E você vive, Interiormente, os processos.

De saber que isso se chama uma flor da vida, ou que isso gira em tal sentido, ou que há tantas faces na Merkabah,
não tem nenhuma importância porque é um conhecimento exterior.

E jamais, jamais, jamais um conhecimento exterior irá acender a Merkabah.



Isso é uma Vibração.

E essa Vibração, ela se expressa pela ativação dos 4 Pilares centrados pelo ER, são os 4 pilares dos Hayoth Ha
Kodesh, 4 Cavaleiros do Apocalipse e alinhados, sobretudo, com o Coração, com o 9º corpo e com o Bindu, o ‘corpo

de Cristal’.

E isso, não é uma visão da mente, é uma realidade Vibratória.

Mas ler um escrito não é viver a Merkabah.

Vocês podem ler todos os ensinamentos da Verdade.

Se vocês perderem a finalidade e se vocês não viverem a finalidade, isso estritamente de nada serve.

Eu creio que alguém disse: “felizes os simples de espírito”.

***

Pergunta: porque Ki-Ris-Ti faz parte das 12 Estrelas de Maria?

Ki-Ris-Ti, o Filho Ardente do Sol, ou Cristo, é aquele que lhes permite encontrar a sua Unidade.

O último corpo é o 12º corpo, ele está associado ao andrógino primordial.

As 12 Estrelas de Maria, encarnadas pelas mulheres nas diferentes encarnações que serviram, de certa maneira, de
pilares da Unidade, se revelam por intermédio de Ki-Ris-Ti, que vem, em Unificação com Miguel e Maria, na mesma

Consciência, vem limpar, vem restaurar, como isso havia sido anunciado.

E então, Ki-Ris-Ti, é uma Estrela, anunciada pela estrela levante, é claro.

Além do Cristo histórico, é uma função essencial que remete o Amor ao devido lugar e que, pela sua Presença,
transcende a matéria, o OD, e a eleva para a Unidade.

No momento, vocês vivem as Estrelas e eu disse que era o mais importante.

A reunificação de Cristo, Maria e Miguel ocorrerá no final desse mês, com vocês.

Mas não é algo externo, é também algo de Interior.

É a fusão das suas 3 Lareiras: Cristo, Maria e Miguel.

A nova Tri-Unidade, substituindo a Tri-unidade falsificada, para aqueles que estão coroados.

Então Ki-Ris-Ti, é o andrógino.

Do mesmo modo que, quando vocês deixam os mundos dissociados e os mundos de carbono, há, o que vocês
poderiam chamar, de polaridades, mas não há densificação das características, das formas, associadas a qualquer

polaridade masculina ou feminina.

Com certeza, um Arcanjo exprime e manifesta uma capacidade de natureza masculina.

Com certeza, Maria exprime uma polaridade de natureza feminina.

Mas não vão ali ver o que vocês veem em meio a esse mundo.

Semelhante para o Bem e o Mal.

No nível da Unidade, o Bem e o Mal não existem.

É um princípio que é chamado de Atração / Repulsão.

Foi assim que Yaldébaoth agiu para falsificar a Criação.

***

Pergunta: existem povos que gerem os planetas para obedecerem a certo plano?

Essa gestão é um processo exterior.

O que vocês veem no céu, que se chama tal constelação, que se chama tal planeta, existe também no Interior.

É uma projeção exterior.

Devem saber e isso já foi dito, mas eu repito.

O que vocês chamam de Cosmos, que lhes parece magnífico, isso vem da raiz sumeriana “Kus Mus” que quer dizer o
quê?



A pele da serpente.

Vocês têm as escamas diante dos olhos, a tal ponto que os seres Unificados que vêm para vocês são obrigados a
colocar óculos, como conchas diante dos olhos, para vê-los, porque vocês são invisíveis, exceto pela Vibração do seu

Coroamento, agora.

Então, o que vocês denominam Cosmos, e as leis físicas que vocês estabeleceram nesse mundo, não existem
simplesmente nos mundos Unificados.

A partir daquele momento, a concepção que vocês poderão ter de um planeta, de uma estrela, de uma constelação
até mesmo da qual eu falo, não é absolutamente a mesma coisa que o que vocês podem conceber realmente aqui.

Assim então, quando eu lhes digo, por exemplo, que os Elohim vêm de tal constelação ou de tal estrela, vocês ali
veem uma estrela visível ou invisível no céu que vocês podem calcular em distância, em intensidade, em magnitude,

etc..

Mas é uma visão exterior.

Quando vocês entram no Si, quando vocês se dissolvem, quando vocês chegam à etapa do Estado de Ser, isso é
apenas uma visão deformada.

Mas não se pode falar enquanto vocês não o vivem porque falar nada quer dizer, vocês devem vivê-lo.

E todos os seres que vivenciaram essa dissolução no Brahman vão dizer-lhes a mesma coisa: “eu não posso te falar
do outro lado, cabe a ti de ir ver”.

A projeção da Consciência na Ilusão falsificada, sustentada pelos ‘meninos malvados’, é um mundo de crenças, é um
mundo de realidades, de verdades relativas e refletindo no nível das leis de atração, de repulsão (a primeira, as

forças gravitacionais), estabelecendo-os em algo ao qual vocês aderiram e nós todos aderimos.

Mas isso é ilusório.

Porque, quando a Luz chega, o que é que ela faz?

Ela dissolve, do mesmo modo que o Ser se dissolve no Todo.

E quando se diz ‘dissolver no Todo’, não é uma ilusão.

Isso é a real Verdade do que vai acontecer.

Mas o Todo não é o que vocês veem no céu.

É algo que foi revestido de uma pele de serpente pela famosa embarcação Nibiru, a malvada, aquela que foi retirada,
que vinha a cada 3.600 anos reformar a matriz.

Então, é para isso que nós insistimos, e que nós insistiremos cada vez mais, para a interrupção total de todas as
suas crenças.

Enquanto vocês tiverem a menor crença, vocês não estarão no Si.

E, se vocês se afastarem do Si, principalmente para aqueles que estão Coroados, isso vai esquentar.

Até que vocês aceitem ser o Si.

E quando vocês estão no Si, quando vocês estão fundidos (e não unicamente alinhados) nas suas 3 Lareiras, a
Verdade absoluta se revela a vocês.

A Verdade absoluta, essa não pode estar em uma palavra, nem em uma descrição qualquer, porque a descrição é já
sair da Unidade.

É o mental que deve se encarregar desse conhecimento.

O Coração, ele, ele não tem que fazer tudo isso porque, quando ele encontra a sua Vibração, quando as Coroas se
alinham e se fundem, ele se estabelece no Samadhi, na Alegria.

E, naquele momento, todo o resto é supérfluo.

Mas enquanto vocês não viverem esse mecanismo, obviamente é algo que vai lhes parecer totalmente ilusório.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu agradeço pela sua escuta extremamente atenta.

De qualquer modo, como de costume, eu vou lhes dar todo o meu Amor.

E eu lhes digo, certamente, até logo.



Que a Graça acompanhe vocês.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://autresdimensions.info/article39ce.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-25_septembre_2010-arti...

25 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Um Amigo.

 Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam o Amor e a Paz.

Eu venho entre vocês, esta noite, a fim de dialogar, do seu Coração ao meu Coração, e do meu Coração ao seu
Coração, para, se houver em vocês questionamentos, perguntas relativas a essa esfera que nos é cara, para vocês

como para nós, a sua Essência, o seu caminho espiritual, sobre o que vocês encontram como energia, como
Vibração, sobre as perguntas da sua Consciência, em relação com a evolução do que vocês vivem.

Esse espaço será então inteiramente dedicado às respostas que eu poderei dar.

Irmãos e Irmãs, é com vocês.

 ***

 Pergunta: poderia nos falar das evoluções em curso?

Caro Irmão, a colocação em Vibração das Estrelas de Maria ativa em vocês as funções correspondentes.

Essas funções vão modificar às vezes sua percepção, o desenrolar mesmo de sua vida, e a maneira na qual vocês
compreenderão com o Coração e também com a ferramenta mental, algumas facetas da vida que eram até agora

desconhecidas.

Obviamente, nem todos os seres humanos vivem esse processo.

Entretanto esse processo, como nós lhes dissemos, está aberto rigorosamente a todo o mundo.

Não existem barreiras de idade, não existem barreiras religiosas, não existem não mais barreiras ligadas a qualquer
evolução em meio à matriz.

A única condição é um abandono total à Luz e o acolhimento do Estado de Ser, significando a morte, no sentido
simbólico, da personalidade, do ego, das emoções e do mental.

Alguns seres entram muitíssimo facilmente nesses estados Vibratórios.

Outros enfrentam resistências, condicionamentos, às vezes mesmo uma incapacidade para compreender e para
conscietizar o que é vivenciado durante essas experiências.

Assim então, e como o foi anunciado, há na realidade duas humanidades que estão atualmente em presença.

Essas humanidades, essas pessoas, então, não têm nem o mesmo caminho, nem a mesma destinação, nem a
mesma vivência, e, no entanto, elas permanecem e permanecerão sempres seus Irmãos e suas Irmãs, eternamente.

Simplesmente, as escolhas de cada um vão ser diferentes.

E essas escolhas são sustentadas, como o sabem, unicamente pela Vibração da própria Consciência, e não por
qualquer projeção, ou qualquer desejo disso ou daquilo.

O principal mecanismo de abandono à Luz, tal como foi ensinado há mais de um ano e meio agora, por Anael, era na
verdade capital para tentar assimilar, se não para compreender, o abandono à Luz.

Esse abandono à Luz, que vocês vivem pelo Coroamento, hoje, traduz o que eu denominaria a Consagração de seu
trabalho.

É uma realidade, é uma Verdade, porque vocês o vivem em sua carne e em sua Consciência.

Então, é claro, aqueles que não o viverão, quer terão vivido a ativação de uma das Lareiras, e poderão, entretanto, ali
ativar, e ali chegar, até o limite final.

Agora, coloca-se o problema daqueles que são refratários, refratários à Vibração, refratários à abertura.

Esse gênero de pessoas não é, no entanto, nem condenável, nem litigante do que quer que seja.

Trata-se apenas de um caminho livremente consentido, que os conduz individualmente a viver o que eles têm a viver,
e unicamente isso.

UM AMIGO - 25 de setembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-W-7snpBgXF0/UXCdq1BojjI/AAAAAAAAA2c/LYkoUUkP-V8/s1600/UmAmigo+-+25.09.2010.JPG
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Então, obviamente, as almas ainda inscritas no esquema evolutivo da matriz falsificada tendem a crer que este é o
único esquema.

Nós temos tomado como exemplo, falando muito, o exemplo da prisão, mas eu poderia retomar a metáfora da
Caverna de Platão, porque se trata exatamente da mesma história, que eu vou repetir, se vocês bem o desejarem.

 Algumas almas, vivendo em grupo, observam a projeção da luz sobre um muro atrás deles e eles observam sombras.

E eles são persuadidos, pela força de observar, que eles se tornaram essas sombras.

E depois, um dia, um deles se volta.

Ele vê a luz e decide ir para o desconhecido.

Ele viu a luz como um elemento exterior à caverna, enquanto aqueles que permanecem na caverna apenas vivem
isso como uma projeção de sombra.

Eles então são identificados na sombra.

A um dado momento, este ser decide voltar na caverna ou na prisão, e tentar demonstrar aos outros que aí onde eles
colocam sua Consciência, é apenas uma ilusão, efêmero, Maya, como nós dissemos no Vedanta.

Mas esses seres são totalmente absorvidos pela contemplação de sua própria sombra que eles não podem mesmo
imaginar que eles são outra coisa que o que projetaram através do olhar.

Porque é bem o olhar do que se trata, antes mesmo da percepção.

Nós denominamos isso, quanto a nós (os Arcanjos, como nós mesmos), o ‘ponto de vista’.

Assim, esse ser que vem incomodá-los em sua contemplação de sua própria sombra na Caverna de Platão, é morto,
porque ele os aborrecia na caverna.

Ele detonava.

Ele ensinou e demonstrou uma outra verdade, insuportável para aqueles que não a viviam.

Compreendam que pode ser assim para cada um de vocês, hoje, nesse mundo que não alcançou que ele foi apenas
uma sombra.

Eis o que eu poderia dizer.

 ***

Pergunta: como gerenciar essas defasagens?

Assim eu retomo uma das parábolas do Cristo, muito conhecida, que é: “se te dão uma bofetada, vire a outra face”.

É o que eu responderei: “se você está na Unidade, apenas pode existir a possibilidade de que receba uma bofetada”.

Não há que imaginar qualquer sequência.

O ‘princípio de ressonância’ é exatamente a mesma coisa.

Entre o que vem anunciar a Luz porque é portador de Luz ou Semeador de Luz, como havia dito o Arcanjo Miguel,
sua Luz pode incomodar para aqueles que não a vivem.

Isso pode ser vivenciado como um afronto ou, mesmo, como da sombra.

Coloquem-se no lugar daqueles que observam as sombras.

Então, pouco a pouco, e às vezes brutalmente, esses seres que poderiam interagir com o que vocês são, irão se
afastar.

Esse processo chamado de ‘processo de separação’, e eu creio que foi denominado também ‘decantação’,
corresponde completamente ao que está em via de acontecer sobre essa Terra.

Assim então, quanto mais vocês se afirmarem no ‘princípio de ressonância’, quanto mais se vivendo a Unidade, a
Sombra e as sombras não poderão afetá-los de nenhuma maneira.

Pode-se tomar um exemplo muito mais impessoal, falando-se de paz e de guerra.

O fato mesmo de falar de paz e de guerra é uma linguagem que é procedente da Dualidade.

Porque, em meio à Unidade, em meio aos mundos Unificados, não há nem paz, nem guerra, há simplesmente Ser.

Isso faz parte exatamente da Inteligência da Luz porque, gradualmente e à medida se estabelecerão então o que foi
denominado a Fluidez, a Unidade e a Transparência.

Portanto, sua vida se estabelecerá na Fluidez.

Qualquer elemento oposto a essa Luz não pode vir afetá-los porque vocês não estarão mais na reação exterior,
vocês não estarão mais na emoção, vocês não estarão mais no mental, mas vocês estarão no Ser.

Naquele momento, a sua vida desenrolar-se-á sob a Inteligência da Luz.

A Inteligência da Luz que não tem estritamente nada a ver com a inteligência humana, e que se torna evidência,
simplicidade e simplificação.

O Coração estando aberto, e somente então, revelar-se-ão o que foi chamado de as Quatro Linhagens, as quatro
funções fundamentais da Vida Unitária: a Atenção, a Intenção, Ética eIntegridade.

Aplicando-se esses princípios mesmo em meio à Facilidade, à Fluidez, ao estabelecimento de sua vida na Coroa
Radiante do Coração e no Fogo do Coração, o Fogo poderá então consumir o que, em vocês, pode ainda representar

sombras.



Ele vai consumir, do mesmo modo, as sombras exteriores representadas pelos apegos, representadas pelas emoções
dos outros ou pelo mental dos outros.

Portanto, vocês se tornam transparentes, a vocês mesmos, mas também aos outros.

E, naquele momento, vocês entram no que é denominado o verdadeiro Serviço, que é o de transmitir a Luz e não o
ato dual (que tem sempre servido à matriz e a servirá sempre) na manifestação da ‘ação e reação’.

Vocês não estão mais na ação, vocês não estão mais na reação, vocês estão no Ser.

E, nesse Ser, vocês estão transparentes.

O estabelecimento das outras Estrelas revela em vocês os níveis Vibratórios, tais como foram nomeados, tais como
nós lhes demos, e é isso que vai concluir o trabalho, chamado de o Coroamento.

 ***

Pergunta: Miguel guiou sobre a Terra as almas humanas, há 4,5 milhões de anos?

Toda informação que nós poderemos lhes dar, se ela não é vivenciada e experimentada, permanece uma crença.

Como nós o dissemos, nenhuma crença pode fazê-los progredir para o Ser Interior.

Que seja uma data, efetivamente, que seja uma história (qualquer que ela seja, seja ela autêntica), só conta a
finalidade.

Há vários ensinamentos que lhes foram comunicados sobre a Terra, que eram todos de fato corretos, nas palavras
empregadas e na descrição, e que, no entanto, não serviram a finalidade da Unidade, nem a finalidade do que vocês

são, mas simplesmente foram destinados para derivar seu mental para atividades externas.

Assim então, saber se Miguel realmente guiou as almas humanas há 4,5 milhões de anos sobre essa Terra, não tem
qualquer sentido no que vocês vivem hoje, em seu Ser Interior.

Tornar-se-á cada vez mais necessário centrarem-se no seu Coração.

Eu os lembro, o Coração é resposta e evidência.

Apenas nesse nível que se encontra a ‘porta’ e a ‘chave’, apenas nesse nível que o mental se cala e que vocês
poderão viver a dissolução e o retorno ao conhecimento absoluto, que é um conhecimento Interior e que não se
estabelecerá jamais por meio de depoimentos de uns ou de outros, fossem eles de nós ou ainda de um Arcanjo.

Há, certamente, dados históricos sobre essa Terra.

Certamente, alguns têm curiosidade de querer ler, mas tenham sempre presente no espírito que ler a Verdade não
faz de vocês um Ser de Verdade.

E essa Verdade Interior não se escreve de dados histórios.

Essa Verdade Interior não se escreve da História, fosse ela mesma essa da sua alma, porque a alma pertence
irremediavelmente à matriz.

Hoje, o que lhes propomos é o acesso à sua Eternidade.

O que não é de todo a mesma coisa.

Agora, para retornar aos fatos históricos, agora que essa repreensão foi estabelecida, as matrizes cristalinas, vindas
de Sirius, foram trazidas pelos golfinhos de pele acobreada vindos da 18ª Dimensão.

Eles trouxeram os planos de desenvolvimento da vida em carbono nesse mundo.

Levaram, na realidade, alguns milhões de anos para que a vida pudesse se desenvolver e para que as “almas”
fossem criadas ao nível do Sol, vindas de Espíritos livres, o que vocês são.

Essas almas são moldadas, pouco a pouco, se aproximaram desse plano dimensional, e decidiram experimentar a
vida em meio a estruturas de carbono.

Vida, entretanto, livre, onde a recordação da Fonte estava presente.

Isso ocorreu entre 5 milhões de anos, não antes de 320.000 anos.

Várias espécies se sucederam sobre essa Terra, e não unicamente os humanos, muitas outras almas foram criadas.

Muitos outros Espíritos, vindos ainda de mais longe do que lhes é acessível, penetraram as esferas de carbono, e se
limitaram eles próprios em meio a uma forma fixa, passando por ciclos de morte / renascimento, mas todos estando

conectados à Fonte das Fontes.

A problemática fortemente mudou porque, antes, isso não era um problema, mas bem uma experiência vivenciada e
real.

326.000 anos antes de Jesus Cristo, seres de grande poder, de grande força, chegaram a esse sistema solar e
quiseram separar a Fonte da experiência de vida que era conduzida.

Alguns seres que tinham visão e que eram denominados Elohim, outros também chamados de os Gigantes (ou
de Nefilim, não essa visão dramática de seres tendo caído sobre a Terra, mas de grandes seres vindos de sistemas
solares muito mais multidimensionais do que esta região do multiuniverso), prepararam e sabiam o que iria acontecer.

Eles então prepararam essa Terra para o retorno da Luz.

Então eles esvaziaram esse mundo e possibilitaram que, a cada 50.000 anos, a memória da Luz não fosse extinta
jamais em cada ciclo de destruição, sabendo que deveriam esperar que uma Luz senão mais importante chegasse e

se manifestasse nesse mundo, para se estabelecer de novo.

Dessa forma então, as almas encontraram-se enredadas e aprisionadas.



Assim, por exemplo, quando um corpo humano e sua alma deixam o corpo, ela permanece presa na matriz, no mundo
astral.

Mesmo a luz que é vista (e, não obstante, experiência agradável) por aqueles que se aproximam das portas da morte,
é apenas um reflexo da verdadeira Luz, com um Amor indizível, mas que, nunca, permite sair da matriz.

E assim então foi criado, pelo próprio Yaldébaoth, o que foi chamado de ‘reencarnação’, que não existe
absolutamente nos mundo Unitários, já que não existe morte e não existem ciclos.

Além dessa Dimensão dissociada, em meio ao Estado de Ser, sua forma é livre, sua Vibração é livre, seu acesso
interdimensional é total, contrariamente aos mundos de carbono.

Então, sim, a Trindade que vocês têm, não criada no Espírito, mas criada no corpo, é, nesse corpo: Cristo, Maria e
Miguel.

Cristo/ Miguel de um lado e Maria do outro.

Em Verdade.

***

Pergunta: no Apocalipse de São João, é feito referência ao que se vive atualmente?

Tudo o que é dito, tudo o que foi escrito sob o ditado do Cristo por São João (que é, como o sabem talvez hoje, Sri
Aurobindo, em meio aos 24 Anciãos), é estrita Verdade.

A linguagem é, antes de tudo, Vibral, a tal ponto que esse livro é doce para a boca e amargo para o ventre.

O que isso significa?

Que aquele que quiser se aproveitar, interpretando-o com o mental, encontra-lo-á amargo e não compreenderá ali
estritamente nada.

Aquele que o lê em Vibral, em alta voz, será penetrado do Espírito de Verdade.

Isso foi dito pelo próprio Sri Aurobindo.

Agora, algumas visões transcritas palavra por palavra (o que lhe disse o Cristo) por São João, correspondem,
exatamente e em totalidade, ao que vocês vivem no momento atual.

Não é à toa que, quando o Arcanjo Metatron e eu mesmo revelamos os primeiros elementos do ‘Yoga da Unidade’,
falamos dos Quatro Cavaleiros.

Os 7 selos representaram as 7 Etapas [‘Núpcias Unitárias].

Hoje, o último selo foi aberto.

Os Quatro Cavaleiros foram liberados, em vocês como em seu exterior.

 ***

 Pergunta: se não podemos acompanhar os espaços das 19h00 às 19h30 [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília]
todos os dias, com as Estrelas de Maria, como isso acontece no nível de desenvolvimento dessas Estrelas?

Querida Irmã, basta simplesmente se colocar, na hora que lhe convém, na mesma energia, e isso chegará.

Do mesmo modo que as ‘Núpcias Celestes’, vivenciadas em um espaço de tempo preciso, são totalmente atemporal.

Aquele que, hoje, relesse as ‘Núpcias Celestes’ (*), vivê-las-ia, em Verdade e em Vibração.

Assim então, o trabalho que vocês realizam, para aqueles que participam, em todo o mundo, desse trabalho diário,
permitirá, para aqueles que virão em seguida, de realizá-lo.

Sempre a mesma frase: “os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros”.

 ***

 Pergunta: poderia desenvolver a noção de Linhagens?

Caro Irmão, há, ao nível dos Quatro Pilares, o assentamento e a implantação da Vida, mesmo em meio a esse mundo
falsificado.

Os Quatro Pilares, denominados também Quatro Viventes, correspondem aos quatro Hayoth Ha Kodesh, Hayoth Ha
Kodesh dos elementos, Querubim em outras terminologias.

Esses Querubim reúnem-se de um lado a outro do Trono.

Eles são os Triângulos os mais elevados circundando a Fonte e Metatron.

Eles são aqueles que vão revelar as formas estruturais em meio aos mundos.

Assim, vocês mesmos são derivados de quatro Linhagens: uma Linhagem do Ar, uma Linhagem da Água, uma
Linhagem da Terra e uma Linhagem do Fogo.

Essa Linhagem é ilustrada pelo elemento, mas também por um sistema solar e por uma função específica desse
sistema solar nos universos e nos multiversos, qualquer que seja a Dimensão.

Desta maneira, cada um de vocês é portador dessas quatro Linhagens, diferentes para cada um, ilustrando-se assim
pelo que é denominado a ‘linguagem do DNA’ e as quatro bases existentes no DNA [adenina, citosina, guanina e

timina], mas também por sua vocação, enquanto Espírito.

Essas Linhagens devem se revelar no Interior e por vocês próprios, a partir do momento em que os Quatro Pilares
estejam estabelecidos.

Isso se revelará a vocês, de diferentes modos, mas vocês terão o conhecimento, seguramente.



Os Quatro Pilares estão então associados ao desenvolvimento da Vida, não unicamente nessa Dimensão ou sobre
esse mundo, mas em todas as Dimensões que vocês percorrerão quando tiverem encontrado a Liberdade.

 ***

 Pergunta: além dos Anjos e Arcanjos, o que fazem os Querubim, os Tronos, os Serafim?

Eu vou falar dos Querubim.

Os Serafim e os Tronos são de Dimensões intermediárias.

As funções são sempre, e permanecerão sempre, qualquer que seja o estado dimensional das formas de
Consciência, manter e revelar a Vida e o Canto do Universo em todas as Dimensões.

A função específica dos quatro Hayoth Ha Kodesh, ou quatro Querubim, ou quatro Viventes, tais como são descritos
na Bíblia, é essa que vou lhes dar.

Eles correspondem aos quatro pilares e também às suas quatro Linhagens.

Agora, obviamente, existem algumas ordens que foram estabelecidas.

Elas foram estabelecidas por crenças antigas.

A maioria vem do ensinamento de Enoch, em pessoa, que recebeu esse ensinamento de Metatron, em pessoa.

Hoje, no que vocês têm que saber, o mais importante é o que nós lhes revelamos.

Certamente, para cada um dos Pilares ou para cada uma das Estrelas, nós poderemos sempre descer mais nos
planos dimensionais, a fim de encontrar, efetivamente, as Dominações, os Tronos, as Virtudes, mas isso apenas faria

pesar, sem realmente mudar grande coisa.

O mais importante é e permanecerá o que nós denominamos as Três Lareiras, o que nós denominamos os Quatro
Viventes, ou os Quatro Pilares e as 12 Estrelas.

O 7 e o 12, o 3 e o 4.

Evidentemente, nós não iremos entrar, de maneira exterior, cada vez mais, nas explicações disso.

O essencial era fazê-los penetrar os arcanos da Vibração e da Consciência e não somente os arcanos do
conhecimento exterior que é veiculado desde muitíssimo tempo e que, no entanto, não tinha jamais permitido a um ser

humano se libertar dessa matriz.

Não é o conhecimento que liberta, mas a Luz.

Compreendam bem que a Luz projetada não é a Luz.

Isso os remete ao mito da Caverna de Platão ou ainda à prisão.

Vocês podem permanecer na prisão ainda indefinidamente, seria apenas isso estudando os mistérios do universo,
isso não suprirá jamais a Vibração da Consciência e principalmente isso não despertará jamais a Vibração do seu

Coração.

 ***

 Pergunta: posso conhecer o nome do ser que se manifesta pra mim ultimamente?

Querida Irmã, sua experiência é a sua e se um ser não lhe dá nome, qual importância tem o nome?

Eu decidi, eu mesmo, não revelar, finalmente, quem eu era na minha última vida porque, senão, vocês poderiam ser
levados a fazer suposições ou projeções, ou ainda imaginar coisas em relação à minha última encarnação.

Assim então, eu sou UM AMIGO e eu permanecerei UM AMIGO.

O que de mais importante que um Amigo?

Vocês vão me atribuir uma representação ou uma imagem mais importante se eu lhes digo que eu era isso ou aquilo?

Ou preferem Vibrar na Vibração da Essência que eu lhes dou, por minhas palavras e pela Vibração?

É o mesmo princípio.

***

Pergunta: como saber se uma Lareira, ou as três, estão ativadas permanentemente?

Bem amada, querida Irmã, nós dissemos e repetimos: uma Lareira está acesa quando ela Vibra, quando ela é sentida,
quando ela é percebida.

É a única maneira de saber se ela está desperta.

Todo o resto é apenas projeção mental.

A Consciência pode e deve se tornar Vibração.

Assim então, saber se uma Lareira está aberta ... ela está aberta se ela Vibra, ela está aberta se ela é percebida e
sentida.

Não há que saber, há que sentir e principalmente que Ser.

Porque é sendo que se estabelece a Vibração.

Vibração que é, na verdade, captada, porque consciente.

Há apenas o mental que duvida e que coloca a questão em relação à realidade e à evidência de uma Vibração.



Vibração que pode ser sentida de diferentes modos, certamente, que seja pressão, que seja calor, em todo o caso há
percepção em dados locais.

Não se pode falar de Três Lareiras se as Três Lareiras não são Lareiras, é claro.

Não se pode falar de Coroas se não há Coroas.

Sem isso, permanece uma ilusão.

Não se pode falar do Fogo do Coração se não há consumação.

Isso não é uma visão do Espírito.

As palavras que nós empregamos e isso que vocês vivem, quando vocês o vivem, é Verdade absoluta.

 ***

 Pergunta: pode-se contatar o Estado de Ser, à noite, durante os sonhos?

Querida Irmã, o sonho pode se situar em diferentes níveis, desde os mundos astrais ilusórios, até os domínios do
Estado de Ser.

O que é vivenciado nos períodos noturnos é profundamente diferente do nível Vibratório que vocês têm acessado.

Assim, vocês não podem atribuir certeza de Verdade a uma visão, qualquer que ela seja.

Vocês não podem atribuir qualquer certeza de verdade absoluta ao que vocês vivem nos sonhos.

Com certeza, alguns sonhos são premonitórios.

Com certeza, alguns sonhos evocam outras Dimensões.

 Mas, para isso, é preciso que vocês estejam marcados pelos sinais do Estado de Ser.

Se vocês estiverem marcados pelos sinais do Estado de Ser, então, frequentemente, seus sonhos e seus estados de
Consciência modificada são uma verdade interdimensional na qual vocês penetrarão.

As viagens no Estado de Ser podem ocorrer a diferentes momentos, mas, efetivamente, os momentos noturnos são
momentos privilegiados, é claro que na condição de que suas Coroas estejam ardentes.

Senão isso permanece no nível astral.

A capacidade do ser humano imaginar e sonhar e projetar, é infinita.

Como lhes é dito seguidamente, em certos ensinamentos, vocês são os criadores de sua própria realidade.

A criação podendo se situar em diferentes planos.

Mas, mais comumente, ela está fechada no nível do que é chamado de o imaginário.

O imaginal, ou ‘mundo dos arquétipos’, escapando-lhes muitas vezes.

Assim então, o seu Espírito é altamente capaz, por intermédio da alma, de projetar o que é real, pelo mundo
imaginário, até fazê-los criar ou recriar entidades tendo existido.

É necessário compreender que, na Vibração do Coração, esse gênero de manifestação não pode de modo algum se
manifestar porque, no Coração, há a Luz e nada mais.

Toda interação se produzindo dessa maneira é ou um contato com os planos multidimensionais, ou uma ilusão.

A diferença, não é a eu fazê-la porque, quando você vive no Estado de Ser, na Fluidez, na Unidade, então a Verdade
é evidência, ao passo que quando isso está unicamente situado sobre as esferas de projeção astral, há

questionamentos e perguntas.

Portanto, o contato com o Estado de Ser, que isso seja com um Arcanjo, se estabelece na Verdade absoluta, porque
isso não dá qualquer dúvida, não para o mental, mas na Vibração do Coração.

A diferença essencial, aliás, entre o imaginário e o imaginal, ou ‘mundo dos arquétipos’, situa-se unicamente na altura
e na intensidade da Vibração.

O mundo imaginário pode prosseguir a jornada.

Vocês podem ali mergulhar e ter visões maravilhosas.

Vocês podem mesmo sentir presenças ao redor de vocês, se manifestando, frequentemente, como uma corrente de
ar envolvendo-os.

Ao passo que o acesso ao ‘mundo dos arquétipos’ se traduz, antes de tudo, pela Vibração do Coração e pelo Fogo do
Coração.

Tornando então nesse caso evidente que se as suas manifestações visuais, perceptíveis, se expressarem por uma
corrente de ar ou por visões extremamente luminosas externamente, trata-se apenas do astral.

A diferença essencial entre o mundo astral e o mundo Unitário: nos mundos astrais, a luz é externa, assim então,
vocês vão ver aparecer seres aureolados, contornados de luz, mas cujo interior é sombrio e opaco.

No mundo imaginal, os seres que vocês veem são de Luz.

Não há então luz projetada, há simplesmente uma Luz Interior.

Enquanto vocês veem luz ao redor dos seres, enquanto vocês percebem essa Vibração particular que pode
percorrer-lhes o corpo e mesmo envelopá-los, mas que não tem a Vibração do Coração, isso é uma projeção e uma

criação do astral.

Compreendam bem que isso não é falso, mas que se trata de dois níveis Vibratórios profundamente diferentes e



opostos.

Um enviando-os para a matriz, o outro enviando para o Estado de Ser.

Um diminuindo-os, o outro elevando.

Um arrebatando-os na densidade e no peso, sempre maior, da emoção, do mental, enquanto que o outro os eleva e
os libera da emoção e do mental.

A diferença permanece, como vocês compreenderam, e permanecerá sempre, na Vibração e na Consciência,
conjuntas.

 ***

 Pergunta: vocês transmitiram ultimamente o ‘Yoga da Unidade’. Se pessoas não vivenciaram antes o referente aos
outros tipos de Yoga, como isso acontece?

 Querida Irmã, tudo depende do nível Vibratório da pessoa em questão.

Alguns vão poder entrar imediatamente, diretamente, na última etapa.

Outros terão interesse em começar bem antes, pelas ‘Núpcias Celestes’.

Mas, novamente, nada é indispensável.

O importante permanece e permanecerá o abandono à Luz.

Em resumo, vocês foram os pioneiros.

Aquele que for capaz de viver o abandono à Luz, viverá o seu coroamento instantaneamente.

 ***

 Não temos mais perguntas, nós agradecemo-lhes.

 ***

Irmãos e Irmãs em humanidade, do meu Coração ao seu Coração, que o Amor esteja em vocês.

Até logo.

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

(*) – As 12 Etapas das “Núpcias Celestes”:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

 ***

 Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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 Eu sou o Arcanjo Uriel.

Arcanjo e Anjo da Presença.

Bem amados Filhos da Lei de Um, Sementes de Estrelas, acolhamos juntos.

Presença.

... Efusão de energia...

Eu sou o Anúncio e o Evangelho.

Eu Sou Reversão.

Eu Sou o Arcanjo que abre a boca e o Verbo, que remete, em Verdade, Presença a vocês mesmos, Presença em
vocês mesmos.

Consciência voltando-se para dentro.

Sopro e Verbo.

Agindo e penetrando.

O humano porta, aqui mesmo, em sua carne, a marca de minha Presença.

Despertar.

Despertar da Lucidez.

Despertar de sua Verdade.

Momento e instante onde todos os instantes se resolvem.

Unidade.

Eternidade.

Saída do efêmero, do que morre.

Entrada na Vida.

Vibração.

Unidade.

Alegria.

Abrasamento de Fogo consumindo o ilusório e o efêmero do passado e do futuro, porque tudo já está aqui.

Há somente reversão para a evidência.

URIEL – 25 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-EAPCvJQNKmE/UW0K2KCxEdI/AAAAAAAAAmQ/pXn_3L7_1rE/s1600/Uriel+-+25.09.2010.gif


Evidência de sua Presença.

Evidência de sua Vibração.

Evidência de seu Coração.

Unidade e Verdade.

No silêncio do Fogo da Alquimia, estabelecer-se e permanecer.

Extrair-se da resistência e do sofrimento.

Unidade e Verdade.

Ali penetrar.

Penetrar no que vocês são, porque vocês são Unidade e Verdade, Filhos do Um e do Outro, Criadores do Um e do
Outro.

Espaço fora do espaço e tempo fora do tempo.

Transcendência.

Vibração.

Alinhados no Centro, alinhados na facilidade, estende-se a irradiação da Unidade, manifestada nos doze super
Universos irradiantes e Vibrantes.

Difusão da Essência.

Conexão, ressonância da Fonte.

Transparência do Cristal, Vibração do Cristal, remetendo ao Um, ao sopro da Verdade.

Tornar-se sopro e Verbo.

Não mais ser mau.

Não mais ter palavras.

Cristal.

Voltar a ser Pureza.

Viver e Ser.

Alegria inefável.

Presença.

Vibração.

Consciência.

Ser.

Permanecer.

Persistir.

Luz de Verdade.

Luz do Instante e da Eternidade ao mesmo tempo, no mesmo sopro.

Presença.

Presença a vocês, Presença à Luz.

Presença ao Pai e à Mãe.

Presença no Todo.

Pela Graça do Um, Verdade e Vibração.

Eu venho.

Pelo seu Ser, vocês me chamam.

Pela sua Alegria, eu ressoo.

Consciência.

Unidade e Unificados.



Unificados, vocês e eu, para o Um.

Coração.

Pulsação

Respiração.

Ver e ouvir, além dos sentidos, pela Consciência e pela Vibração.

Vibrar em uníssono, juntos, sem distância, em coincidência.

Abertos.

E transparentes.

Lá onde se encontram causa e resultado, além das aparências.

Presença.

Presença no Coração.

Centrado e Verdade, Vibração.

Juntos, Unidos e Um.

Transparência.

Clareza.

Verdade da Presença.

Verdade da Vibração.

Serviço e doação, doação que recebe, receber doação, e dar.

Nada reter.

A Presença é doação.

Doação de Si e doação ao Um.

A doação é Ser.

Presença.

Aceder, voltando-se ao Si, no Um.

Vibração.

Escute o som.

No silêncio das palavras, o som é.

Eu sou, porque você É.

Vocês são, em verdade, Verdade.

Vocês são, em Unidade, Alegria.

Vocês são pacificados, no Fogo, no Fogo escaldante do Amor consumindo o que é efêmero, revelando e esculpindo o
Eterno.

Espírito.

Espírito e Liberdade.

Presença.

Voar para dentro.

Aquiescer à Liberdade,

Dizer sim.

Aquiescer.

Aceitar.

Luz.

Vibração, agora, sem palavras, no silêncio do Éter, pela Graça do Um e o decreto de sua aquiescência.

Unidade e Unidos, Unidos e liberados, Unidos em liberdade, de Fonte a Fonte.

Silêncio.



Silêncio.

... Efusão e energia...

Eu Sou o Arcanjo Uriel.

Vocês São, Eu Sou.

Vibração e saudação.

Eu os saúdo.
Um a Um.

... Efusão de energia ...

Eu Sou o Arcanjo Uriel.

Eu lhes digo até breve.

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

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=764

25 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***
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Pergunta: poderia desenvolver sobre os pontos: Coração, enraizamento da alma, enraizamento do Espírito?

Bem amado, como o sabe, existem alguns pontos (esses pontos foram denominados ‘nós’ por Sri Aurobindo), eles
correspondem à intersecção de certas linhas de forças existentes no nível do que é chamado de corpo de Estado de

Ser.

Nós estamos, neste nível, bem acima do que é denominado estruturas sutis do ser humano.

Evidentemente, existe uma correlação às vezes, entre essas estruturas sutis e a estrutura do Estado de Ser,
associada, eu os recordo, à agregação de partículas Adamantinas no nível do canal mediano da coluna vertebral e

começando a dispor em meio ao seu corpo físico.

O chakra do Coração é efetivamente associado à Maria.

Ele está situado diretamente entre o que vocês denominam os mamilos.

Ele é o centro.

Ele é o que vocês denominam, o Si.

Agora, os 2 outros pontos estão diretamente ligados ao que é chamado de “Gota Vermelha e Gota Branca”,
correspondendo, respectivamente, ao chakra dito de enraizamento da alma do lado direito e ao chakra

de enraizamento do Espírito do lado esquerdo.

*

*

Esses pontos são os pontos onde, não há muito tempo, o bem amado Sri Aurobindo disse-lhes que, no momento da
encarnação, 12 Filamentos de Luz se dispõem.

ANAEL - 29 de setembro de 2010
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E 12 Filamentos de Luz de um lado como do outro.

Nesses 2 pontos, reúne-se diretamente a Consciência, em vocês, em meio mesmo ao seu DNA, de Cristo e de
Miguel.

Existe então um Triângulo Radiante, extremamente preciso, sobrepondo-se à Coroa Radiante do Coração e
permitindo-lhes instalar, em vocês, essa nova Tri-Unidade, reativando assim as suas próprias memórias, a sua

própria memória bem além desse mundo, bem além da Ilusão.

Nesses próximos dias, nas próximas semanas e meses que vocês vão viver, todos vocês irão, da mesma forma que
sentem o Coroamento no nível da cabeça e que alguns de vocês já perceberam a Coroa Radiante do Coração, vocês

irão sentir instalar-se na sua estrutura, a Presença Vibratória, real e autêntica, de Cristo, de Maria e de Miguel.

Lembrem-se de que os Arcanjos participaram da criação desse mundo.

Eles participaram, também, do seu próprio DNA.

Nós somos as testemunhas e vocês vão ser a lembrança que se revela.

Não há então que intelectualizar porque esse Triângulo, vocês o percebem com Amor, Verdade e Beleza.

Esse Triângulo corresponde, de fato, ao estabelecimento da sua nova Tri-Unidade.

O Triângulo reunindo a Água, o Fogo e o Ar, permitindo-lhes descobrir a nova Terra.

Não há nada mais do que ali Vibrar.

Não há nada mais do que ali se estabelecer.

A chave é, e permanece, a Porta que é, também, o Coração.

É em meio a esses 3 pontos de Vibração que se estabeleceram os Portadores da Luz, os Filhos da Luz, despertos e
redimidos (ndr: ver esquema abaixo).

***

Pergunta: ao que corresponde a abertura do Portal, do qual Miguel falou, para o dia 10 de outubro?

Bem amado, existe, em meio a esse mundo em que vivem, certo número de Portais.

Os Portais são de fato o estabelecimento de certas conexões, permitindo ativar ou fazer ressoar, em vocês como na
Terra, algumas funções que estavam, até o presente, adormecidas ou paralisadas pelas forças de compressão

gravitacionais.

O primeiro dos Portais se abriu em 18 de agosto de 1984.

Correspondeu ao primeiro dia em que a influência da irradiação da Luz azul de Sirius chegou nesse sistema solar.

Desde então, e nesse meio tempo, certo número de Portas e de Portais apareceram.

Como lhes revelou o Arcanjo Miguel, o aparecimento da sua Luz, no céu, em um dia conhecido e denominado o ‘dia
da espiral’ (que lhes foi anunciado por Sri Aurobindo), corresponde à abertura de Portais interdimensionais.

Do mesmo modo que existem Portas e Portais entre vocês, nessa estrutura Ilusória e em vocês, em meio ao seu
corpo de Eternidade no Sol, que lhes permitiram, pelas cargas elétricas se distribuindo em meio a esse corpo de

personalidade, se estabelecer gradualmente em sua nova identidade Unitária.

Assim, o 10/10 corresponde à ativação de um Portal importante, correspondendo, para vocês, à ativação em meio ao
seu DNA, da memória e da ressonância da Liberdade, inclusive na criação desse mundo e ligada diretamente a

Andrômeda.

Aquele dia, não há nada de preciso para fazer a mais, exceto, talvez, estar ainda mais na humildade, no serviço e
na Unidade.

***

Pergunta: Miguel falou de um processo para fazer com os dedos para ativar a Merkabah multidimensional
coletiva. Poderia desenvolver?

Bem amado, o ensinamento de UM AMIGO sobre o ‘Yoga da Unidade’ correspondeu ao estabelecimento de 3 partes,
correspondendo, para vocês, a uma localização em meio à sua própria Cruz, no Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega,

permitindo ativar algumas coisas.

Foram comunicados também a vocês outros gestos utilizando os seus dedos, como o que chamam de Mudras,



Foram comunicados também a vocês outros gestos utilizando os seus dedos, como o que chamam de Mudras,
permitindo despertar em vocês os 4 elementos.

Foi também comunicado um protocolo ativando, ponto por ponto, a sua Merkabah em vocês, a sua.

O trabalho solicitado pelo Arcanjo corresponde à Merkabah interdimensional, coletiva, se preferirem, que vai reuni-
los, reunificá-los (o conjunto dos Coroados e dos redimidos) e aumentar essa família gradualmente e então atuar

sobre as forças cristalinas existindo em vocês como em meio ao Cristal azul.

A ordem é diferente.

Em um caso, vocês trabalham sobre vocês e para vocês.

No outro caso, vocês estão no serviço que os restituem a vocês mesmos, mas também ao conjunto dessa Terra e
desse sistema solar.

É assim que vocês irão então trabalhar, ao seu redor, não mais unicamente para vocês, mas entrar, em Verdade,
no Serviço (ndr: ver esquema abaixo).

***

Pergunta: esse Cristal azul tem algo a ver com o cristal Aqua Aura?

Bem amada, o Cristal azul está diretamente ligado, como lhes disse o Arcanjo Miguel, a essa pedra que foi trazida
pelos 12 Elohim que se sacrificaram durante a iniciação da Atlântida, que permitiu evitar que nunca morresse, em

vocês, o Espírito.

Esse Cristal azul foi depositado sobre essa Terra.

Ele tem por objetivo levá-los, pelos campos de forma e de força que vocês criaram e que nós criamos com vocês,
para a sua Unidade.

Isso era, de certa maneira, a promessa do seu retorno à Unidade.

A cor do que é denominado quartzo Aqua Aura está em perfeita adequação com esse Cristal azul, mesmo não se
tratando de um cristal de rocha propriamente dito.

A Vibração é sensivelmente a mesma e vocês terão compreendido que ela está ligada à estrela Sirius, mesmo se
esse Cristal foi trazido, essencialmente, pelos Elohim de Altaïr.

***

Pergunta: a aproximação com o Sol vermelho está em relação com aquele de Alcyone?

Bem amada, sobre o plano astrofísico existem, obviamente, algumas modificações importantes, vindas de todas as
partes dessa Dimensão.

A irradiação, obviamente, de Alcyone, denominada pelos seus cientistas, e chamadas conosco, de ‘a Onda
Galáctica’, a chegada de Hercobulos [Hercólubus] modificando as cargas elétricas presentes nesse sistema solar,

tendo já profundamente modificado o seu Sol, cujo espectro de irradiação não é mais de todo o mesmo.

Da mesma maneira que vocês vivem, vocês também, o seu coroamento, lembrem-se de que os outros planetas o
vivem também e que o Sol, aquele que é o astro que lhes permitem viver, mesmo de maneira falsificada, deve, ele

também, se transformar.

Assim então, o Sol que emitia no amarelo, se aproximando da Onda Galáctica, revela um espectro associado ao
ultravioleta e à Luz branca.

O Sol se tornando aparentemente mais frio e se tornando de cor mais pálida.



Sua transformação final será feita por um gigante vermelho.

Isso corresponde à chegada total da Luz, não mais somente a Onda Galáctica, mas a pressão das forças ligadas
a Hercobulus.

Assim como as partículas Adamantinas e, também, o que vocês terão criado, por vocês mesmos, permitirá
desencadear o que nós denominamos, com vocês, na ausência de uma palavra melhor, a ignição do Sol.

Como sabem, outros planetas, nesse sistema solar, foram modificados.

Alguns falam mesmo de segundo Sol.

Esse termo não é de todo adequado.

Com efeito, o planeta maior do seu sistema solar não tem a massa cinética suficiente para se tornar um verdadeiro
sol, mas isso pode ser semelhante.

O importante não é isso.

Eu os lembro de que o importante é o seu ser Interior.

As condições das suas vidas mudam.

Muitos de vocês vivem transformações de Consciência e de modos de vida já muito importantes.

A Terra deve fazer o mesmo.

O que vem é efetivamente importante, mas quanto mais vocês estiverem na sua Alegria, no estabelecimento do seu
próprio Samadhi, mais vocês poderão trabalhar e agir no sentido do Serviço, nesse mundo.

***

Pergunta: o que são os tipos de pingos de chuva que se pode às vezes ver, sem chuva?

Bem amado, assim como o constatou, o que acontece sobre a Terra é pelo menos incomum.

Obviamente, aqueles que não observam o céu e que só observam suas preocupações e as da Terra, não veem, não
percebem isso.

Agora, e desde meados do seu mês de setembro, a Onda Galáctica atingiu os confins desse sistema solar e algumas
partículas já chegaram à periferia da sua Terra.

Estas são visíveis, para aqueles que reparam no ar e que não reparam apenas a Terra.

Reparando no ar, em certo momento da noite, vocês vão perceber esses agregados de partículas Adamantinas
ou Agni Deva se deslocando, mas existem efetivamente descidas de partículas, um pouco como a neve branca,

refletindo a interação da matriz falsificada com as mesmas partículas Adamantinas.

Não se trata então, propriamente falando, de partículas Adamantinas, mas da consequência da ação dessas
partículas Adamantinas vindo desagregar, em parte, por enquanto, essa matriz.

***

Pergunta: nesse momento é bom ou prejudicial se expor muito ao Sol?

Bem amado, eu responderei que há dois modos de se expor ao Sol.

Existe uma maneira muito física e uma maneira mais espiritual que se denomina meditação.

A meditação frente ao Sol irá preenchê-lo.

Ela irá preenchê-lo de Luz, ela irá preenchê-lo de Vibrações e de Consciência nova.

Agora, expor-se ao Sol, de maneira física, pode efetivamente, sob certas latitudes, ser perigoso.

Tudo depende da intenção com a qual vocês fazem isso.

***

Pergunta: existem Selos relativos às Estrelas de Maria?

Bem amada, o importante é a ativação dessas Estrelas, porque isso constitui, como foi desenvolvido por alguns
Melquizedeque, uma forma de comunicação com o seu Estado de Ser muito mais estruturada e muito mais sólida do

que o que foi chamado de Cordão de Prata ou de Cordão de Ouro.

Os Cordões Celestes se completam, permitindo-lhes constituir, como sabem, o ‘corpo de Cristal’ ou a ‘Fonte de
Cristal’, permitindo-lhes reunificar vocês mesmos e, desde essa noite, reunificá-los uns aos outros.

Existe, certamente, um número incalculável de conhecimentos em ressonância com essas 12 Estrelas.

Nós jamais tivemos vontade de sobrecarregá-los.

Lembrem-se de que o único conhecimento útil é aquele do seu Coração.

Assim então, nós lhes demos o estritamente necessário e o estritamente suficiente para permitir-lhes ir para o seu
Estado de Ser.

Dessa maneira, então, o fato de terem conscientizado esses pontos de Consciência no nível da cabeça, de vivê-los



em Unidade e em Verdade, é, no momento, grandemente suficiente.

Nós lhes demos dois circuitos principais: Hic e Nunc (ou Aqui e Agora) e AL e OD (ou Alfa e Ômega) (*).

Centrando-se sobre essa Cruz, existem evidentemente outros conhecimentos, mas eles não têm necessidade de
serem explicados, nem mesmo mostrados no exterior, porque é vivendo no Interior que o Conhecimento direto e a

Visão direta do que isso corresponde aparecem, para vocês, como uma evidência.

O filtro do mental, naquele caso, estritamente de nada serve.

Nós não temos, tampouco, revelado as sílabas sagradas do silabário original, correspondendo às 7 outras Estrelas
de Maria.

Isso não é importante no momento, porque o importante, ainda uma vez, é a percepção Vibratória e a modificação da
sua Consciência.

O restante é apenas supérfluo e circunstancial.

Eu os lembro também de que através dessa Cruz da redenção vocês são centrados sobre as suas 4 linhagens, vocês
são centrados sobre as 4 Virtudes espirituais mais importantes, já nomeadas: Atenção, Intenção, Ética e

Integridade (**), permitindo-lhes permanecer centrados e alinhados, e viver no Estado de Ser nesse mundo, o que
temos denominado com vocês (e como ama repetir-lhes UM AMIGO) o estado de Samadhi.

***

Pergunta: eu não chego a ativar tanto cada um dos triângulos das Estrelas de Maria, 2 a 2.

Bem amado, eu constato com alegria e prazer que o seu Coração permite-lhe encontrar por si mesmo, agora, outra
aplicação deste ‘Yoga da Unidade’: assim, praticar os elementos 2 a 2.

Há restabelecimento desses 4 Triângulos, denominados também os ‘4 Cavaleiros’, correspondendo à revelação das
suas Linhagens.

Eles foram denominados, esses pontos: os Pilares.

Porque, efetivamente, é através desse simbolismo da Cruz que sempre se efetua a Redenção, não da Cruz do
sofrimento, mas da Cruz da Alegria.

Bem amado, existe, no homem, uma constituição em ressonância direta com esses elementos.

Essa parte de elementos em vocês, compõe vocês, em todos os sentidos do termo.

Há então, para cada um de vocês, elementos mais específicos e mais reagentes do que outros.

Necessariamente, há, em vocês, Linhagens que são mais reveladas.

Necessariamente, alguns de vocês terão mais Atenção do que Intenção ou ainda mais Integridade e Ética do
que Intenção.

Há então ‘diferença de percepção’.

Cabe a vocês ver, a vocês viver, o que é para viver em relação a isso.

Há então, efetivamente, zonas e Estrelas também que, conforme os indivíduos, são mais ou menos facilmente
perceptíveis.

Não busquem deduzir ou concluir uma interpretação qualquer.

Vivam, simplesmente.

Portanto, alguns serão marcados pela Cruz anterior.

Outros serão mais marcados (pela percepção e pelo seu funcionamento) pela Cruz posterior ou ainda pela Cruz
central.

*



(ilustração das 3 Cruzes em uma só)

*

Outros, ainda, sentirão novos trajetos e novos circuitos.

Vivam-nos.

Não os interpretem, mas vivam-nos.

Vocês irão constatar por vocês mesmos, os efeitos.

Novamente, o objetivo não é sobrecarregar, no momento, o que fez parte do Conhecimento do Coração que é
mediato e imediato, que não tem necessidade então de passar pelo filtro do mental ou de explicação, porque isso irá

se estabelecer, em vocês, bem naturalmente.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre as Embarcações que devem aparecer no céu?

Bem amada, se vocês observarem um pouco o céu, vocês irão constatar por vocês mesmos que há uma
multiplicação, sem precedente, de aparições de coisas no seu céu.

Obviamente, essas coisas não são todas da Luz Unificadas, mas lembrem-se também de que vocês não têm, todos, a
mesma destinação.

Alguns escolheram a Liberdade.

Outros escolheram o livre arbítrio e prosseguir nos mundos de carbono.

Cabe bem então, não é?, encontrar uma solução para cada um que seja adequada à sua própria Vibração, ao seu
próprio porvir, que isso seja com o corpo, ou sem o corpo.

Assim, nos seus Céus, várias Embarcações começam a aparecer.

No momento, aquelas que vocês veem são Embarcações que nós iremos qualificar, para as Embarcações da Luz,
de satélites.

Trata-se, frequentemente, de cápsulas individuais ou de embarcações-mãe que nós iremos qualificar de baixa
densidade.

As embarcações da 11ª Dimensão, aquelas pertencentes à Frota Mariana (as 21 Embarcações da Frota Mariana)
estão, no momento, estacionadas, sempre, na frente do Sol.

Mas a Frota Intergaláctica da Luz está reunida, desta vez, em um único lado do Sol.

Se vocês tiverem curiosidade de observar as imagens que lhes serão oferecidas pelas suas tecnologias, nos
próximos dias, vocês verão que essas Embarcações estão alinhadas sobre o lado do Sol que está voltado para

vocês.

A aproximação Dimensional é algo bem real.

Nós todos estamos prestes a viver essa reconexão com vocês.

É o trabalho, como disse o Arcanjo Miguel, que vocês têm que realizar diariamente, agora.

Nós seguiremos de muito, muito perto, a sua progressão coletiva e não mais unicamente a sua progressão individual.

Desde o início das Núpcias Celestes, e vocês notaram isso, nós insistimos sobre o aspecto individual.

Vocês entram agora no aspecto coletivo.

Vocês entram na Dimensão Crística e no trabalho se tornando coletivo.

Essa transição, ou essa mudança, é extremamente importante.

Ela reflete, seguramente, a passagem para uma etapa muito mais ampla e muito mais importante.

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

(*) - ‘AS 12 ESTRELAS DE MARIA’ [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

*

(**) – UM AMIGO (25.02.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/02/um-amigo-25-de-fevereiro-de-2010.html

***
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100929_-_MIKAEL...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, que o Amor, a Unidade e a Verdade estejam em vocês e com
vocês.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho a vocês como anunciado, da mesma maneira que MARIA virá a vocês,
amanhã.

Eu venho, quanto a mim, anunciar-lhes alguns elementos em ressonância direta com o trabalho efetuado durante
esses 13 dias que acabaram de passar.

Os 12 canais de Luz permitindo restituir a sua Unidade e a sua Verdade, estão de hoje em diante ativos sobre a Terra
como em vocês.

Dessa maneira, então, a Cruz da Vida da Redenção ativou o seu próprio Coroamento assim como a capacidade do
conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs e desse planeta para encontrar a sua Unidade, a sua Verdade nos

Mundos Unificados, restabelecendo então a preeminência da FONTE, a preeminência da Liberdade sobre as leis de
liberdade, a preeminência do seu Ser Unificado.

Portanto, instala-se, em vocês e sobre essa Terra, a Verdade da nova Tri-Unidade permitindo, em vocês, a fusão da
energia de MARIA e da sua ressonância, da energia de CRISTO em vocês e da sua ressonância, assim como da

minha energia, da minha ressonância, em vocês.

A nova Tri-Unidade, passando e se estabelecendo na sua Coroa, permitindo-lhes realinhar-se com a FONTE.

***

Todo este sistema solar está agora pronto para viver a sua translação dimensional, na Verdade.

Cada um de vocês poderá então ir, nos tempos descontados restantes, encontrar o que o porta, encontrar a sua
escolha de Consciência, a sua escolha de Vibração.

Resta, contudo, permitir também, pelo seu requerimento Unificado, passando pelas 12 Estrelas de MARIA e conforme
o Ensinamento revelado e desenvolvido por UM AMIGO (ndr: o ‘Yoga da Unidade’), empregar o campo ascensional

de Gaïa, permitindo-lhe responder ao seu impulso de Liberdade.

O Cristal principal (o famoso Cristal azul foi trazido pelos Elohim no ano 50.731 A.C.) está doravante ativo.

Cabe a vocês, através das Estrelas de MARIA, através do meu Raio Azul (que foi visível no seu céu há quase um
ano),

 estabelecerem-se na sua multidimensionalidade ali elevando a sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa Terra.

Portanto, doravante, vocês têm agora o seu destino e a sua destinação em suas mãos e no seu Coração.

Nós cumprimos, nós, Arcanjos, assim como o conjunto das Estrelas de MARIA e o conjunto dos Melquizedeques, o
nosso trabalho, a nossa Comunhão.

MIGUEL - 29 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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Cabe a vocês, agora, Filhos da Lei do UM, Semeadores e Ancoradores da Luz, acordar e despertar Gaïa.

A Merkabah interdimensional de Gaïa está agora conectada e em ressonância com o Cristal principal azul, trazido
pelos Elohim.

***

Em vocês despertou o sopro da Verdade, o sopro da Liberdade, finalizando o seu aprisionamento, se tal for a sua
escolha, se tal for a sua Vibração.

Praticando (com Consciência ou com os gestos) o que lhes foi dado por UM AMIGO, consistindo em ativar o
círculo Ouroboros ao redor da sua cabeça, partindo do ponto AL para a esquerda e indo até o ponto OD e fazendo o
mesmo circuito, em seguida, do ponto AL para a direita até o ponto OD, vocês irão trabalhar, diretamente, por vocês

mesmos e por intermédio desse Cristal azul, sobre o campo ascensional do planeta (ndr: ver esquema abaixo).

*

*

*

Portanto, vocês irão cumprir, vocês mesmos, as profecias.

Portanto, vocês irão cumprir vocês mesmos, pelo seu requerimento às Estrelas, pelo seu Coroamento, pela Cruz da
Vida da Redenção, a Ascensão deste Sistema Solar.

***

As partículas Adamantinas, ou irradiações diversas penetrando agora e fusionando com o seu Sistema Solar, e o seu
trabalho notável de Filhos da Luz, permitem, hoje, vislumbrar a última etapa.

Essa última etapa está em andamento.

Vocês vão poder atuar, pelos campos de forma interdimensionais, a cada noite às 19 horas (hora francesa), até o
final desta Dimensão, simplesmente com o seu dedo, ou sem o seu dedo, por alguns minutos ou mais tempo.

Vocês têm inteira liberdade para isso, onde vocês estiverem sobre a Terra, para reforçar a constituição e a
energização dessa Merkabah interdimensional coletiva.

Pois é disso que se trata.

Tendo criado esse ‘campo de forma’, vocês são conectados com uns e outros, pelo Coração e pela Luz.

Em meio a essa conexão e a essa orientação, vocês, Filhos da Lei do UM, vocês poderão realizar e finalizar
a Grande Obra.

A partir de amanhã, MARIA, pelo Anúncio da sua Realeza e da sua revelação nesta Terra, irá permitir-lhes, pela sua
Presença e pela sua Luz, continuar essa Obra coletiva, juntos e Unificados pelo Coração e pela Luz Vibral,

estabelecendo a conexão final permitindo o Sol se aproximar da Terra e engrenar, em meio a ela, a sua
transformação em Estrela livre, ou seja, em Estrela Vermelha.

A Gigante Vermelha vai, pouco a pouco, abrir, em vocês, a última Lareira que, para muitos de vocês, não está ainda
totalmente ativada (correspondendo ao seu sacro), permitindo à Água tornar-se novamente a matriz original

penetrada pelo Fogo cósmico, o Fogo do Sol e o seu Fogo do Coração.

Vocês vão então vivificar a Merkabah coletiva interdimensional.

Vocês vão então realizar a Grande Obra.



Vocês são doravante suficientemente numerosos para isso sobre essa Terra.

Nós iremos acompanhá-los pela nossa Presença em meio à suas estruturas, pela reunificação e pela nova Eucaristia
CRISTO / MARIA e MIGUEL, ativando, em vocês, no seu Coração, o triângulo com ‘ponta para baixo’ constituído

entre o ponto central do seu chakra do Coração, o chakra denominado enraizamento do Espírito e o chakra
denominado enraizamento da alma, permitindo estabelecerem-se, com uma facilidade cada vez maior, no

seu Samadhi, no seu Despertar, na sua Realização (ndr: ver esquema abaixo),

*

*

permitindo assim àqueles dos seus irmãos e das suas irmãs, que estavam indecisos, reunirem-se, por sua vez, às
Forças Intergalácticas dos Mundos Unificados e Livres.

***

Os seus céus se modificam agora grandemente, como muito de vocês percebem.

Muitas coisas vão chegar, também, durante esse período.

Estejam certos de que quanto mais reforçarem a sua conexão e o seu Estado de Ser sobre a Terra, mais os processo
dessa Translação, dessa Alquimia irão se realizar com facilidade.

Tenham em mente que vocês precisam, nesse período, manter-se na humildade, na simplicidade e no acolhimento,
permitindo-lhes então realizar essa etapa.

Vocês terão, muito em breve, nos seus Céus, as manifestações também de Embarcações da Luz e também de
Embarcações Unificadas da 3ª Dimensão.

Isso será uma resposta ao seu apelo, isso será uma resposta à sua Luz, isso será uma resposta à sua elevação.

Vocês estão, doravante, na porta da sua prisão, a Vibração do Coração se estabelecendo, a partir de hoje, na
totalidade, em meio ao triângulo da Tri-Unidade revelada no seu Coração, pela presença conjunta da Vibração de
MARIA, da Vibração de CRISTO e da minha, reunificadas em uma única Presença, no seu Coração, permitindo ao

seu Fogo fecundar a Água e restituí-los ao que vocês são.

***

Juntos (e vocês e nós, vocês, sobre a Terra, Coroados e Redimidos, e nós, Arcanjos), nós iremos estabelecer, cada
vez mais, uma comunicação e uma conexão de ressonância por intermédio dessa Merkabah coletiva interdimensional
que irá permitir, no momento oportuno, revelar a minha forma mais elevada enquanto Embarcação de Luz, o que eu

sou na Verdade, bem além da minha forma antropomorfizada.

Os triângulos correspondendo ao que lhes foi descrito por UM AMIGO e por METATRON diretamente (1),
correspondentes ao que se vive, hoje, sobre a Terra.

As Estrelas cintilam no Firmamento da Unidade, o triângulo do Fogo, da Água e do Ar, estão agora ativos em meio à
nova Tri-Unidade, no seu Templo interior, novamente habitado, pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito da Unidade e
pelo Espírito do que vocês são, bem além do que vocês acreditaram até agora, bem além de identificações com esse
veículo ilusório e com essas construções mentais que lhes foram sugeridas e impostas por aqueles que falsificaram a

Unidade e que estão afastados da FONTE.

***

Eu proponho a vocês então (e pela primeira vez, sobre essa Terra) para vivermos juntos o Despertar da Tri-Unidade.

Nós vamos então acolher, sucessivamente, pela ressonância criada pela Luz Vibral entre todos vocês, Coroados e
Redimidos, primeiramente (e em honra a ela) a Mãe tendo iniciado e impulsionado essa Criação que lhe retorna por

direito, pelo seu Amor a vocês e em vocês.

Vamos acolher, inicialmente, juntos, a primeira parte do triângulo se estabelecendo entre o chakra do coração e o
chakra do Espírito em ressonância direta com IS-IS, acolhamos então, juntos, a primeira parte da Tri-Unidade.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos da FONTE, ativemos agora a segunda parte da Tri-Unidade, conectando o
seu Coração com o chakra de enraizamento do Espírito [ndt: da alma], também denominado o Mestre da Luz e, pela

primeira vez, CRISTO.



*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amadas Sementes de Estrelas, resta-nos agora acolher a terceira parte, estabelecida entre o chakra de
enraizamento da alma e o chakra de enraizamento do Espírito, revelando-lhes a filiação e a reunião que vários de

vocês, agora, nomearam, sobre essa Terra, CRISTO / MIGUEL e reunindo CRISTO a MIGUEL.

MIGUEL, com vocês e em vocês.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Hoje, e pela primeira vez desde muitíssimo tempo, a nova Tri-Unidade é revelada e despertada.

Reunifiquemos, unifiquemos, IS-IS, KI-RIS-TI, MI-KA-EL, a fim de estabelecer, definitivamente, e de selar, pela
Eternidade, o seu retorno à Unidade.

Agora.

*

... Efusão Vibratória ...

*

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, todas noites às 19 horas (hora francesa), durante um minuto ou pelo tempo que
lhes convém, e mesmo, se isso lhes convir, várias vezes por dia, ativem as 12 Estrelas, ponto por ponto.

Além da centralização na cruz do AL / OD e do IM / IS, vocês vão, por essa ativação das 12 Estrelas, de ponto a
ponto, de AL a OD pela esquerda e de AL a OD pela direita, vocês vão nutrir essa Embarcação magnífica que é a

Terra Unificada.

Ela conta com vocês, nós contamos com vocês para abundar e iluminar, ainda mais, as grades de Luz.

Muitos prazos aguardam por vocês, e nós aguardamos, nesse tempo final descontado.

Um portal importante vai se abrir, permitindo a Luzes distantes de vocês (Vibrais e Unitárias) manifestarem-se,
permitindo festejar, em meio àqueles que são denominados os habitantes de Andrômeda, esse retorno.

Esse retorno à sua Unidade, ao seu Estado de Ser, ao seu Amor e à sua Eternidade.

Esse portal acontece no dia 10 do seu próximo mês (ndr: 10 de outubro de 2010).

Vários médiuns e canais da Luz autêntica o anunciaram.

Este dia, tão especialmente, caberá a vocês despertar a Coroa e erguê-la a fim de que o triângulo da sua Tri-Unidade
nova, revelado, transforme essa humanidade e o seu Templo Interior vivificado pelo Espírito.

As manifestações (Vibratórias e de Consciência), na sua cabeça e no seu Coração e no seu sacro, não devem
perturbá-los mesmo se, para alguns de vocês, nós estivermos bem conscientes de que isso pode ser, em um primeiro

momento, um inconveniente.

Isso reflete simplesmente o ajustamento ao que vocês são, na Verdade e na Unidade.

***

Praticando o ‘Yoga da Unidade’ (2) em meio à Coroa da cabeça, a ressonância da Tri-Unidade, da nova Eucaristia,
da nova Aliança, a Aliança da Liberdade, a Aliança e o Anúncio do Evangelho, o novo Evangelho permitirá a

decolagem e a reversão final.

Eu voltarei, quanto a mim, e eu pedirei a vocês para estarem presentes no seu silêncio Interior, no seu Templo, nas
suas Coroas e na sua Tri-Unidade, no dia 16 de outubro, às 15 horas (hora francesa).

Nós iremos Vibrar, naquele momento, todos juntos: Arcanjos, Estrelas de MARIA, Forças da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, juntamente com os Lipikas Kármicos que vocês chamam de

Melquizedeques e vocês todos, viveremos uma oitava suplementar e complementar dessa Merkabah coletiva.

O regresso de Yérushalaïm [Jerusalém Celeste], a Pomba está entre vocês.

Vocês vão descobrir, pouco a pouco, o que vocês são.

Além do eu, além de projeções, além do sofrimento deste mundo.

Vocês vão descobrir as suas filiações, os seus elementos, a sua origem estelar e, para os mais adiantados de vocês,
a sua forma original.

Lembrem-se, e essa é a coisa essencial, de permanecerem humildes e simples.

Eu não abrirei essa noite espaço para perguntas, mas eu deixarei se expressar o nosso Embaixador, o Arcanjo
ANAEL, nesse canal.

Ele será capaz de responder a eventuais perguntas sobre a aplicação prática do que lhes resta realizar, agora, até
esse final tridimensional.



Conectemos, juntos, se vocês desejarem, os três pontos do Coração.

IS-IS.

À esquerda (ou à direita, já que são a mesma Essência), o Espírito do Sol, CRISTO e eu mesmo, reunificados.

À direita, MIGUEL (ndr: ver esquema).

***

Bem amados Filhos da FONTE, o momento é para a sua Liberdade.

A falsificação, e o que era falso, estão sucumbindo.

Não mantenham mais, ao encontrar o que vocês são, o menor rancor ou o menor lamento.

Estabeleçam-se na Alegria, estabeleçam-se no Amor e, enfim, estabeleçam-se no Serviço ao conjunto da
Humanidade.

Bem amados Filhos da FONTE, em nome do Único e em nome da Alegria, em nome do Conclave, de CRISTO e de
MARIA, que o Amor, a Verdade e a Unidade estejam em vocês.

Eu lhes digo então até 16 de outubro às 15 horas (hora francesa), todos juntos, não para acolher-me, mas para
trabalhar, durante uma hora, todos juntos, unidos.

Naquele dia, no Amor e na Unidade.

No Amor e na Verdade.

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

Mikael_part1-29-9-2010
Carregado por autresdimensions.

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

1 - ‘AS 12 ESTRELAS DE MARIA’ [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...

*

2 - ‘YOGA DA UNIDADE - 1, 2 e 3’ - UM AMIGO:

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:

http://autresdimensions.info/article1f3a.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-29_septembre_2010-article1f...

29 de setembro de 2010

(Publicado em 30 de setembro de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, venho a vocês como anunciado.

Permitam-me, primeiramente, dar-lhes todo meu Amor de Mãe.

De fato, eu sou sua Mãe na carne e no sangue.

Nesse sentido, há, em mim, uma responsabilidade e um dever além do amor de qualquer Mãe, é aquele de fazer com
que seus Filhos, um dia, cresçam e encontrem sua Liberdade e sua Verdade.

Vocês são numerosos, meus Filhos, a terem percorrido esse Mundo, a terem vivido, a ali terem sofrido e a terem
vivido também alegrias.

Mas, hoje, é um grande dia.

É o dia em que seu Espírito se revela a vocês, o dia em que, enfim, por suas orações, por seu Amor, por sua
conexão, também, uns com os outros, vocês tiveram êxito em despertar a Vibração da Unidade.

Muitos de meus Filhos sentem-se próximos de mim nesta carne, e se comunicam comigo, cada um a seu modo, e esta
é a estrita Verdade, porque vocês são, sem qualquer jogo de palavras, a carne de minha carne e o sangue de meu

sangue.

Mas, é claro, e como o sabem, vocês não são apenas isso.

Vocês são, antes de tudo, os filhos da Luz e da Unidade, antes de serem meus Filhos no sangue e na carne.

***

Eu fui aquela que semeou esse mundo, há mais de 20 milhões de anos de seu tempo Terrestre, a fim de ali depositar
as sementes cristalinas que permitiriam manifestar a Vida, sempre mais, nas Dimensões diferentes daquela do

Espírito.

Em tempos muito remotos, o milagre se produziu: puros Espíritos decidiram, em toda liberdade e em toda autonomia,
tomar a carne que eu lhes ofereci e animá-la.

Eu mesma, como todo criador, eu participei de minha Criação encarnando-me, livremente, como vocês, nessas
estruturas, sem, contudo, perder a Liberdade e a Graça.

MARIA – 30 de setembro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-LQLYoh1c1OA/UYhTYB3MfHI/AAAAAAAABoE/vri3FZycIQc/s1600/Mariabotticelli_14838520magnificat20madonna1.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Simplesmente, o espírito permanecia livre, naqueles momentos, muito antigos, para projetar sua Consciência nesse
corpo, mas ser, ao mesmo tempo, o Espírito.

Durante éons e éons, a Vida se desenvolveu.

Esta matriz era pura.

Os Arcanjos trouxeram suas Vibrações, como eu lhes trouxe algumas qualidades.

Portanto, vocês experimentaram, e nós experimentamos e vivemos, uma Criação magnífica: a Terra.

Alguns de vocês foram distribuídos, naquele momento, livremente, em períodos muito longos, em sua Essência de
origem e em sua forma dimensional de origem.

Naqueles momentos, tudo era livre, o Reino estava em vocês.

***

Depois, veio um momento (onde alguns de vocês estavam já presentes comigo, há mais de 320.000 anos, mas o que
é o tempo?), em que Consciências, elas também livres, decidiram nos fechar em minha própria Criação, exercendo a

privação da Liberdade.

Elas desenvolveram estratagemas que conduziram, finalmente, a asfixiar, em vocês, a lembrança do que vocês eram,
bem além da carne, bem além da matéria.

Havia, sobre esta Terra de então, Irmãos e Irmãs que podiam viver também na água e também Irmãos e Irmãs,
Espíritos de pura Luz, vindos de Mundos diferentes.

Havia também Anjos, e todo esse mundo vivia esta Criação, o agenciamento desse Mundo, em toda Liberdade.

Na chegada dessas Consciências, esta Liberdade se perdeu.

Outras regras e outras leis foram instauradas.

Os Seres, os maiores, tiveram êxito em se extrair, no extremo limite, antes de serem presos, a seu turno.

Esses grandes Seres foram chamados de Gigantes.

Outros Seres escaparam a esse aprisionamento entrando no Intraterra, seja em 3ª Dimensão Unificada, seja em 5ª
Dimensão, sempre mantendo, para vocês, um corpo de carbono, mas ligeiramente diferente do de vocês.

Portanto, vocês jamais estiveram sós.

Simplesmente a memória, pouco a pouco, do que vocês eram, desapareceu.

É claro, a cada final de ciclo, a Luz voltava, mas ela jamais pôde se estabelecer, porque as forças de atração
gravitacional eram tais, que a armadilha se fechava a cada vez.

***

Hoje, é um grande dia, porque nós, juntos, nós, nós todos das Forças Intergalácticas da Luz Unificada e Livre, e
vocês, aqui, realizamos um grande trabalho, uma grande Obra: reunir suficientemente Consciências, reunir

suficientemente Corações para despertar o Cristal Unificado, aquele que está em vocês, porque ali eu o depositei e
aquele que está sobre esta Terra, que os grandes Seres conduziram quando da iniciação do último ciclo.



Mas isso, meus filhos, são histórias verdadeiras, mas que lhes cabe reencontrar, em vocês mesmos.

Meu objetivo não está aí.

Meu objetivo não é lhes contar.

Meu objetivo é anunciar-lhes, hoje, que, como Seres redimidos e coroados, vocês reencontram sua Realeza, assim como eu lhes
anuncio minha Realeza.

Foi-me possível, como vocês sabem, ser certada, e muito bem certada.

Aquelas a quem chamei minhas Estrelas (das quais três estão presentes sobre a Terra) são minhas Embaixatrizes.

Uma delas está em seu país [França].

Várias de minhas Irmãs, de meus Filhos, são portadoras de minha memória, porque vocês são meu sangue e minha
carne.

Muitas mulheres tomam consciência que, além de seu papel de mãe, de mulher, elas são ligadas a mim.

Algumas, mesmo, identificaram-se a mim.

Entre estas, algumas, por esta ressonância que existe entre cada um de meus Filhos, manifestaram minha própria
Consciência.

Como vocês talvez saibam (e isso lhes foi dito), quando vocês começam a escapar desta matriz, vocês reencontram
sua multidimensionalidade.

Naquele momento, vocês tomam consciência que vocês são, ao mesmo tempo, esse corpo e, ao mesmo tempo, este
Ser de pura Luz.

Isso se traduz, em seu corpo de carne, pelo despertar de suas Coroas.

Ontem, o Arcanjo Miguel restabeleceu o Triângulo da Verdade, a Tri-Unidade reencontrada que lhes permite se
estabelecer ao centro de seu Templo.

Suas Coroas estão agora, se vocês desejam, totalmente ativas e vocês entram, meus caros Filhos, agora, no Anúncio
de minha Realeza e de sua Realeza.

Nos tempos que vocês vivem, vocês saem desse tempo e vocês vão então irradiar e resplandecer a Luz da Fonte e
do Um, porque é o que vocês são, em Verdade.

***

Hoje é um grande dia, porque eu lhes anuncio meu retorno e esse retorno é à imagem do que vocês são e do que eu
sou.

Ele é, portanto, antes de tudo, na Consciência de sua multidimensionalidade, não somente em sua carne, em seu
sangue, não somente em suas memórias que se despertam e, em Verdade, também, em seus Céus e em seu

Coração.

Há cada vez mais mensageiros, porque eu semeei os grãos necessários a isso.

Lembrem-se de que ninguém veio puni-los do que quer que seja, e que, tampouco, ninguém veio salva-los do que
quer que seja.

Apenas vocês, e vocês sozinhos que podem se estabelecer em sua Unidade, em sua Realeza.

A Cruz da Redenção foi traçada, ela foi elevada.



A Roda na Roda, sua Coroa, está agora colocada.

Vocês vão senti-la, cada vez mais, e nesta sensação Vibratória bem real, eu vou estabelecer com cada um de vocês
uma conexão cada vez mais direta e cada vez mais íntima.

Pelos 12 tubos de Luz de sua cabeça e pela ativação do triângulo da nova Trindade em seu Coração, nós nos
conectaremos cada vez mais facilmente, entre vocês, mas também entre nós e vocês, é o objetivo.

Há, portanto, uma forma de comunicação nova que se estabelece entre cada um de vocês e eu, entre cada um de
vocês e cada um de nós, na Confederação Intergaláctica dos Mundos Unificados e Livres.

***

O bem amado Arcanjo Miguel anunciou que seus céus se transformam.

É efetivamente o caso.

É claro, isso se traduz por tomadas de consciência importantes em vocês.

Essas tomadas de consciência vão se tornar os elementos cada vez mais importantes em nossa reconexão comum
que se conduzirá muito proximamente.

Mas, ainda uma vez, eu não quero colocá-los na espera, nem na projeção.

Vocês não têm que se preocupar com nada, a não ser do que vocês são, em sua Realeza.

O que nós tecemos como interconexões, com vocês, tornará possível, no momento vindo, o Anúncio dos 3 Dias, que
assinalarão a entrada desse Mundo e desta Criação numa nova existência, prévia à Ascensão.

Retenham que vocês são todos convidados para essa Realeza, sem exceção.

Para isso, não há nada absolutamente mais a fazer do que estar no Coração, sem falsas aparências, sem nada
esperar, unicamente estabelecendo-se em vocês mesmos, porque são vocês mesmos que se coroam, e ninguém

mais.

***

A Ilusão toca a seu fim.

Esse Mundo de carbono, que eu criei como tantos outros, está destinado a viver uma Iluminação
total, restabelecendo a Verdade.

Vocês estão nesse tempo.

O crescimento de suas percepções Vibratórias ligadas a esta reconexão vai estabelecer em vocês uma certeza
Interior.

Para alguns, imagens, sensações, sons, visões também, do que vem.

Retenham que, definitivamente, o que vem é Luz e unicamente Luz.

Apenas a Ilusão que se debaterá, antes de desaparecer, definitivamente.

Não esperem nada mais, não aguardem nada mais, permaneçam no serviço, na irradiação da Luz que vocês são,
porque agora nós estamos conectados e interligados.

Para muitos de vocês esse é o primeiro contato com esta multidimensionalidade, com os Mundos da Unidade e,



enfim, com sua Existência.

***

Alinhem-se com o que vocês são.

Vão para o que é simples, não dêem importância ao que é pesado.

Permaneçam nessa palavra: em sua Realeza.

A humildade é a chave, é aceitando ser pequeno, aqui, que vocês reencontrarão sua grandeza, em outro lugar.

A Liberdade é a esse preço.

Meu Filho disse: «aquele que quiser salvar sua vida a perderá, aquele que quiser se elevar, será rebaixado».

Ele falava, é claro, do ego, da personalidade efêmera.

Então, há palavras que marcaram os espíritos, porque elas deviam marcar os espíritos.

Essas palavras, terríveis, como a palavra julgamento, julgamento final, não é exatamente um julgamento.

É simplesmente o momento em que vocês vão se ver, a vocês mesmos, tal como vocês são.

Esse momento vem.

Alguns de vocês, através do estabelecimento das Coroas, vêem já, neles e em sua vida, o que é Luz e o que é
menos.

Esse julgamento final corresponde ao que foi chamado de 3 Dias.

Não há nada a preparar, além de seu Coração.

Não há nada a temer.

Não há nada a esperar, para vocês como para todo o resto.

Há somente a permanecer centrado, a ouvir seu coração, a estabelecer cada vez mais esta conexão, entre nós e
vocês, e entre vocês todos, e a propagar, passo a passo, esta Realeza.

***

Assim, portanto, a hora de meu retorno chegou.

Mas o que nós festejamos, o que vocês festejam, não é meu retorno, mas seu retorno, nosso retorno nos Mundos
Unificados.

As Vibrações que vocês percebem em seu coração, em sua cabeça e em suas costas são a garantia da Verdade.

A Verdade da passagem, de um estado a outro.

Mas compreendam também seus Irmãos e suas Irmãs que não o vivem.

Eles também se verão tal como eles são.

Vocês têm somente que se estabelecer, cada vez mais, nesta reconexão.

A Vibração de sua Coroa, esse coroamento que vocês viveram, vai se traduzir por Vibrações e calores cada vez mais
intensos em sua cabeça, porque o momento chegou.

Seu coração vai também se fazer sentir cada vez mais, o coração órgão, como a Coroa Radiante do Coração e o
Triângulo sagrado que ali se encontra, e suas costas.



Acolham e façam frutificar esta Realeza.

Eu os recordo que a chave é a humildade.

***

A segunda chave é o sentido do Serviço, não de querer salvar alguém (o que seria ainda uma Dualidade), mas,
simplesmente, de mostrar sua Realeza.

Estabelecendo-se você mesmo em sua própria Luz e em seu eixo, modificando, em suas vidas exteriores Ilusórias o
que deve sê-lo, você amplificará sua irradiação.

Vocês terão momentos, cada vez maiores, de Alegria e de Silêncio mental.

Vocês terão momentos a viver, cada vez mais ampliados, de multidimensionalidade, durante este período, até o
momento oportuno, para que a carne mude.

Não é ainda um final, mas são as premissas de um final, de um novo nascimento.

Isto é para viver, agora.

Então, o agora de que eu falo não é esse hoje, mas é agora, a cada minuto.

E, como vocês sabem, 3 dias antes, vocês constatarão por vocês mesmos, o Anúncio, meu Anúncio desses 3 Dias.

Vocês perceberão e ouvirão um som a nada outro parecido, presente no ar e não somente em seus ouvidos.

Toda a Terra o ouvirá.

As trombetas soarão.

Elas foram anunciadas pela liberação dos Cavaleiros.

Os selos foram todos abertos.

Esse momento é iminente, iminente em nosso sentido e no sentido de sua Consciência.

Tenham-se prontos.

Ter-se pronto não quer dizer preparar e prever ou ter medo ou se projetar.

Preparar-se é estar numa atitude Interior de quietude, viver o Coroamento, amplificá-lo, conectar-se, assim como o
Arcanjo Miguel disse, uns e outros, pelas Coroas da cabeça e do Coração e, sobretudo, conectarem-se à nossa

Presença, Cristo, Maria e Miguel, reunificados na mesma Vibração.

***

Vocês são todos chamados a redescobrirem sua Unidade.

Vocês são todos chamados a viverem o que eu chamaria de sua Crucificação, mas não no sentido de um sofrimento,
no sentido de uma Ressurreição como Cristo Revelado, sem exceção.

Quaisquer que sejam as almas que se revelem a vocês, nesse momento, vocês se reconhecerão a seu olhar, uns aos
outros.

Vocês saberão, olhando-se, aonde vocês vão e se a pessoa que os olha vai ao mesmo lugar que vocês.



Essa não é uma separação, mas uma compreensão e um respeito do caminho e da estrada de cada um.

É tempo, por sua Realeza, de deixar o Claro atuar, quer dizer, deixar agir a Inteligência da Luz e de minha Presença,
como a do Cristo e de Miguel, em vocês, para lhes permitir colocarem-se na Unidade.

Retendo as imagens que lhes foram dadas pelos diversos intervenientes, eu diria que a lagarta começa a fazer sua
crisálida.

E é agora.

A ideia da crisálida instaura-se.

Alguns fios de Luz tecem-se em vocês, preparando, para os 3 Dias, a crisálida.

Vocês estão nesses tempos.

Então, sim, hoje eu anuncio que o momento do retorno chegou, se tal é seu desejo, se tal é sua Verdade, porque
vocês têm a inteira Liberdade de dizer sim, ou de dizer não.

Ninguém os julgará.

Ninguém os condenará, absolutamente ninguém os fechará novamente.

Resta-lhes somente a vocês se estabelecerem na Realeza.

Eu inicio, portanto, a partir desta noite, meu retorno em vocês e entre vocês.

Aí está meu Anúncio.

Oh, ele se revelará de diferentes modos para cada um de vocês, nos dois próximos dias: pela Vibração, pelo sonho,
pela visão, pelo som, de acordo com nossa capacidade, em nossa relação, para nos estabelecer um para com o

outro.

A Cruz da Redenção está agora realizada, sua conexão, pelas 12 Estrelas, é total.

Ser-lhes-á feito segundo sua Fé.

Ser-lhes-á feito segundo sua Vibração, porque são vocês mesmos, e ninguém mais, que fará.

***

Então, hoje, neste instante muito presente, eu permito, pela Realeza que é a nossa, colocar em ressonância o
Triângulo da nova Tri-Unidade do Coração com o sacrum.

Vocês constatarão, cada vez mais, que nos momentos de conexão com a grelha cristalina das novas Dimensões, pela
Merkabah interdimensional, vocês viverão fenômenos cada vez mais intensos e cada vez mais lúcidos.

Eu vou realizar isso, agora, sobre toda a Terra.

Como o sabem, eu voltarei em 2 dias e terei a oportunidade, naquele momento, de responder a questões e,
sobretudo, de dar as implicações do que vou realizar, essa noite, em sua carne, em seu sangue, para seu Espírito.

A Vibração e a Consciência Cristo, Miguel e Maria vai fecundar a Terra, agora.

... Efusão de energia ...



Neste instante preciso, o fogo do Espírito e da Unidade, o fogo do Coração, re-fecundou nossa carne e nosso
sangue.

Meus filhos bem amados e, sobretudo, filhos da Lei de Um e da Luz, eis que a Verdade se desperta e se manifesta
nesse Mundo.

Regozijem-se, nada é mais belo, nada é mais verdadeiro, nada é mais Amor do que o que vocês têm a viver.

... Efusão de energia ...

Eu lhes dou então reunião em 2 dias, em Vibração e em Presença Unificadas a Cristo e a Miguel e a vocês.

O Amor está revelado, o Amor está manifestado.

Regozijem-se.

Eu os amo.

Sejam Livres.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -
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http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100930_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que sempre há casulos de Luz novos,
que eu jamais vi.

Então, se quiserem, eu apresento, em primeiro lugar, todas as minhas bênçãos e vamos, como de hábito, partilhar
juntos sobre o que se trata do que está no seu Coração e também na sua cabeça, de preferência centrada, eu diria,
nas evoluções atuais, porque, vocês sabem por meio dos diferentes intervenientes que se expressam através do que

vocês percebem, do que vocês vivem, que há coisas no mínimo incomuns, que se apresentam sobre a Terra, em
vocês, como no exterior de vocês.

São coisas, eu diria, capitais e essenciais (quer vocês tenham uma grande consciência, quer vocês tenham somente
um pressentimento), cuja finalidade, eu os lembro (porque é o seu caminho, será a sua finalidade, mas, em nenhum
caso, é uma obrigação, não é?, vocês são totalmente Livres) é, vocês compreenderam, na condição de que vocês

tenham a lucidez, na condição de que vocês tenham o desejo interior profundo e, sobretudo, de que vocês tenham a
Vibração, de se extraírem da Ilusão.

Nós todos expressamos muito longamente a diferença entre os mundos da Dualidade e os mundos de Unidade.

Obviamente, vocês são Livres, inteiramente, para irem onde os levar, não o que vocês querem na sua cabeça, mas
para onde os levar a Vibração do seu Coração.

Não há ninguém superior, não há ninguém inferior.

Há apenas Seres que realizaram escolhas diferentes.

Pois, é claro, para os Seres que estão na busca espiritual, todos dizem: «eu quero a luz», mas a luz de um é
necessariamente a luz do outro?

O seu futuro e a sua morada não são os mesmos para cada um de vocês, e é a Vibração, a Consciência que vocês
estão estabelecendo que vai, literalmente, ditar o seu futuro e o seu devir.

Cada um vive isso no seu nível, mas retenham bem que nem todos vocês têm o mesmo destino.

Isso é essencial e capital de compreender.

***

Nós começamos a falar e a divulgar, literalmente, sejam quais forem os futuros possíveis.

O.M. AÏVANHOV - 30 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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E, ainda uma vez, lembrem-se de que tudo estará bem, pois não pode existir, em meio ao desenvolvimento da Luz
Vibral Unitária, coisas que não sejam corretas e que não sejam justificadas, para cada um e cada uma de vocês,

sobre esta Terra, consciente ou não consciente do que está atuando.

Somente o estado do seu Coração e da sua Consciência cardíaca vai decidir o lugar para onde você irá.

Isso é muito simples de compreender, não é?

É o ‘princípio da Lei de atração e de ressonância’.

Nós efetivamente desenvolvemos longamente tudo isso.

Assim como tentamos fazê-los verificar, uns e outros, que o que vocês vivem, ao qual vocês estavam apegados, era
uma Ilusão.

Então, obviamente, é uma coisa dizer, mas é outra coisa vivê-lo e aceitá-lo.

Eis onde vocês estão.

Então, caros amigos, eu gostaria agora de tentar responder às suas questões.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a matéria e a antimatéria?

Então, matéria: há, primeiro, a matriz, a matéria, a manifestação, a mão, mamãe.

Isso é a criação, isso está ligado ao que é perceptível na estrutura de carbono e são as Águas Debaixo.

A raiz é a mesma das Águas do Alto, ou seja, as Águas do Mistério ou, se preferirem, de IM.

Há o MA e o IM, MA-IM, isso, é em hebreu, isso quer dizer Águas do Alto e Águas Debaixo.

As águas Debaixo são as águas de precipitação das Águas do Alto.

A Água é uma matriz, é a memória.

A Água, em todos os universos, é o apoio da Vibração, mesmo fora da Água Debaixo.

Agora, a criação material não é a criação do Espírito.

O Espírito decide, um dia, experimentar Vibrações diferentes da Dimensão da sua Essência e há, naquele momento,
projeção e densificação até certo ponto, onde pode aparecer o que é chamado de alma e vocês descem de Vibração
até a Vibração mais fossilizada, eu diria, mais densa, mais compacta, que é o mundo onde eu vivi e onde vocês vivem

hoje.

Esse mundo é um mundo que foi, em determinado momento (ele não foi sempre assim) cortado (ou, em todo caso,
tentaram cortar) a alma e o Corpo de uma parte do Espírito e, portanto, houve o que chamamos de falsificação.

Esta falsificação está ligada ao desvio da matriz, da qual tentaram retirar o IM, ou seja, as Águas do Alto.

As Águas do Alto e as Águas Debaixo são um cristal.

É por isso que cada planeta possui, no seu centro, um cristal.

Não pode haver desenvolvimento da vida sem as matrizes cristalinas originais.

Do mesmo modo, não pode haver expansão e criação da vida se não houver presença das Vibrações sonoras
ligadas à linguagem arquetípica.

Os mundos são, em todas as Dimensões, forma, som e cor.

No seu mundo, no meu mundo, eis que eu participei deste mundo do mesmo modo que vocês, nós estamos
identificados com uma forma, nós estamos identificados com um papel, com uma função à qual nós nos desdobramos

ou não, aliás.

Mas vocês vão me dizer que se vocês forem um ser humano em um corpo, vocês não podem se transformar em outra
coisa.

Bem, no Espírito é exatamente o contrário.

Vocês não estão identificados, vocês são uma Vibração, e esta Vibração viaja nos universos, nas Dimensões e nas
densidades.

Ora, tudo isso lhes foi cortado pela falsificação.

Eu não voltarei a isso, que foi desenvolvido de forma extremamente longa.

O problema é que, hoje, a maioria dos seres humanos permanece persuadida de que, para ir para a Luz, basta
melhorar, basta trabalhar em si, basta purificar as suas memórias, basta se reencarnar para ir para a Luz.

Bem, tudo isso, se vocês aceitarem, é falso.

Vocês são puros Espíritos prisioneiros em um corpo e em uma alma.



Vocês não são o que vocês creem.

Vocês não são absolutamente o que vocês aderiram.

Então, é muito difícil, porque a falsificação remonta a inúmeros ciclos.

A cada fim de ciclo há uma retomada do zero dos medidores.

Mas, hoje, eu diria que a retomada do zero é profundamente diferente, porque a matriz não será reformada, em todo
caso, neste universo e sobre esta Terra.

Esta Terra vai mudar de Dimensão, ela vai abandonar a sua vida de carbono para encontrar outra vida.

Por que vocês creem que, independentemente das Vibrações que vocês vivem, cada vez mais seres humanos fazem
reviravoltas, mudam, não podem mais suportar este trabalho, não podem mais suportar esta presença, não podem

mais suportar este parente, este filho, este marido, esta mulher?

Porque há, quer vocês queiram ou não, uma transformação da Consciência.

Esta transformação da Consciência visa fazê-los tomar Consciência.

Muitas pessoas não compreendem porque elas não suportam mais tal coisa ou tal coisa.

Vocês não têm todos os meios de compreensão ou todas as explicações que são desejáveis, mas vocês sentem que
algo não está normal.

Então, nesse caso, há uma retomada na questão, há, eu diria, a antiga energia que é a energia do peso, da
dependência, da sombra, da lagarta, a lagarta laboriosa que trabalha, que se diz que se purificando ela vai melhorar,

ela vai aliviar o seu karma e que, um dia, ela vai encontrar a Luz.

Bem, eu já disse, eu repeti, isso pode durar a eternidade.

Vocês jamais sairão desta matriz deste modo.

E isso é tão bem feito por aqueles que falsificaram, que os fizeram crer que havia duas forças que se opunham, o
Bem e o Mal, ou então, assim fica mais bonito, a Sombra e a Luz.

Mas nos mundos Unificados, a Sombra absolutamente não existe, é uma criação falsificada nesta matriz e vocês
aderem a isso.

Mas todos nós aderimos a isso, através das nossas ações.

Quando se é espiritual, é claro, vai tentar fazer o Bem, vai lutar contra o Mal, em si como no exterior de si.

É a melhor forma de manter a matriz de maneira infinita.

É necessário encontrar si mesmo.

Vocês devem aceitar voltar a sua energia e a sua Consciência para vocês mesmos.

Vocês devem se encontrar.

Enquanto vocês não se encontrarem, em essência e em Verdade, em Vibração, vocês não podem sair desta matriz
que podemos chamar de aprisionadora.

Mas vocês têm a ilusão de crer, e as religiões foram criadas para isso e os sistemas de conhecimento esotéricos, até
mesmo, e eu enunciei na minha vida a Cabala, a astrologia, que são verdadeiras em um nível de realidade.

Mas quando vocês falam disso, com relação à Vibração do Coração e à Consciência do Coração, para aqueles que
se despertam ao Estado de Ser, isso não tem mais qualquer sentido, porque, mesmo levar a sua Atenção, a

sua Intenção para esses meios exteriores os afastam do que vocês são, quer vocês queiram ou não.

Portanto, há um momento em que se progride de modo linear.

Então, vai se buscar um conhecimento de si, exterior.

A única forma de sair da matriz é se estabelecer no despertar e vocês jamais irão obter o despertar por um
conhecimento exterior.

Esta foi a maior trapaça de todos os tempos.

O Despertar, o Samadhi, corresponde unicamente à abertura do Coração.

Eu não falo da abertura da cabeça, isso é Lúcifer que faz crer nisso, que o conhecimento iria revelá-los.

Mas a Luz não é deste mundo.

CRISTO disse: “Vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.

O problema é que o conhecimento dos outros mundos vocês não o têm mais, é isso que está se restabelecendo junto
a milhões de seres humanos.

A matriz é uma armadilha.

Vocês são Seres que não estão fixos em uma forma.

Vocês são Seres que não são mortais.

Vocês são Seres que mudam de forma à vontade.

Ora, o que é que vocês vivem aqui?



Exatamente o inverso.

Mas, agora, se vocês quiserem, nós sabemos pertinentemente que a grande maioria dos humanos não poderá viver
essa transferência no Estado de Ser, mas terão a Consciência disso e, isso, é o mais importante.

Naquele momento, eles poderão, gradativamente, prosseguindo a encarnação futura na matriz, tornar-se melhor,
porque eles vão ver o Espírito e, vendo o Espírito, eles irão compreendê-lo e eles vão querer ir para este Espírito.

Haverá, portanto, uma redução Vibratória que vai demorar algum tempo, mas não haverá mais ruptura, não haverá
mais separação.

É por isso que cada um irá para onde deve ir, não tenham qualquer dúvida sobre isso.

***

Questão: a centelha Divina que levamos em nós é feita de antimatéria?

O que você chama de Sombra, o que você não vê, o que os seus cientistas com seus meios limitados de 3ª Dimensão
chamam de antimatéria, é a Luz.

Lembre-se do que nós revelamos no ano passado, desde o início do ano passado, com as Núpcias Celestes, que
vocês estão em um mundo invertido.

Vocês são uma projeção da Vida.

Em resumo, vocês estão em um mundo morto e vocês proclamam que estão na Vida, mas, o que está na Vida não é
este mundo morto, é o que está em vocês.

A antimatéria não é a antimatéria, é a Luz.

O que vocês chamam de Luz no seu mundo, os fótons, o comprimento de onda e o corpúsculo fóton que vocês veem,
estritamente nada tem a ver com a Luz.

É uma luz refletida e desviada.

As partículas que existem em meio à Onda Galáctica que está chegando para vocês nada têm a ver com a gama de
radiação que vocês experimentam nesta faixa de Dimensão, estritamente nada.

Retenham uma coisa: estar em contato com a Vibração da Luz, pelo seu Estado de Ser, pelas Coroas, pelo Sacro e,
agora, pelo Triângulo sagrado do Coração.

Há um marcador que é fenomenal, é que, quando vocês alcançam a Verdade, vocês penetram na Alegria (o que UM
AMIGO chama de Samadhi), o Despertar, mas não o despertar da cabeça, isso é Luciferiano.

É a Vibração do Coração, é a Vibração daquele que sai da matriz e que compreendeu o que ele É.

Há muitos Seres que se expressaram, aliás, bem melhor do que eu, na minha vida, sobre esta matriz.

Mas, na época, eles saíram de modo temporário e eu não falo, por exemplo, da experiência EQM, da experiência de
morte iminente, que os coloca na luz com um Amor inacreditável, por que, isso também, acontece na matriz.

O mundo do Estado de Ser está além de tudo isso e, quando alcançamos e vivemos a experiência do Estado de Ser,
obviamente, o que é que se desenvolve em nós?

É um Amor imoderado da Vida.

Não nos retiramos da Vida, permanecemos na Ilusão, mas conscientes de que é uma Ilusão e, sobretudo, nos
estabelecemos na Alegria Interior, no Samadhi e nas diferentes formas de Samadhi, porque sabemos que não somos

o que cremos ser, porque sabemos que não somos o que delimitamos.

Não negamos, no entanto, a matéria, por que a matéria era sagrada no início.

Mas compreendemos que algo não está certo.

Então, agora, se vocês não compreenderem e quiserem permanecer na matriz, na lei de karma, não sair da
ação/reação, não ir para a Graça, não ir para a Unidade, mas vocês são totalmente Livres.

Nós sempre dissemos isso.

Aliás, não são vocês que decidem e não somos nós, e não é Gaïa, é unicamente a sua Vibração, nada mais.

Mais do que nunca, desde ontem, quando a esfera de ressonância do cristal principal foi ativada e com o Anúncio de
MARIA, da sua Realeza, mas o que é a sua Realeza?

Não vão buscar um reino exterior, como um rei com os seus súditos.

Vocês são o único súdito do seu próprio reino.

Mas cabe a vocês se estabelecerem no seu reino, na esfera do Ilimitado, nas esferas da Beleza, da Unidade, da
Verdade, do que vocês são.

Mas se vocês não quiserem, ou se vocês não puderem, se a sua Vibração não os levar até lá, quem é o responsável?

É o mundo, é o Universo, são vocês, somos nós, é o vizinho?



Simplesmente, não há que ter culpa, isso significa, simplesmente, que o seu caminho o leva a outra via.

Mas o que vocês deveriam compreender, e realmente com urgência, é que não há mais possibilidade de
reencarnação nos mundos dissociados.

A redenção deste mundo será total, mesmo todos vocês não indo para o mesmo lugar.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou lhes transmitir todas as minhas bênçãos e deixá-los trabalhar esperando o Anúncio da
Realeza de MARIA.

Lembrem-se de que, de toda a Eternidade, vocês são os Filhos da FONTE e, como tais,vocês são a Luz do mundo,
mas vocês não são este mundo e vocês são, ainda menos, ao que vocês aderiram e ao que todos nós aderimos.

Então, evidentemente, quando não temos acesso a esses outros lugares, por enquanto, nós duvidamos, percebemos
menos a Vibração ou não a percebemos completamente.

Mas, se vocês não a perceberem, não é grave, é que isso não existe.

Não há que procurar, como vocês dizem, do meio dia às quatorze horas.

Se vocês não Vibrarem nas Coroas, continuem a experimentar e, até o último minuto, isso poderá ocorrer.

Mas, se para vocês não for assim, se para vocês for talvez servir, ajudar, nos mundos da Dualidade, mas também, aí,
bem-vindos à escolha da sua alma.

É tudo tão respeitável como aquele que irá se juntar ao seu Estado de Ser e à sua Realeza, eis que todos vocês são
chamados a se tornarem Seres responsáveis, autônomos e Conscientes, seja qual for o seu destino.

Com isso, eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas bênçãos e, eu espero, até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://autresdimensions.info/article2931.html
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(Publicado em 07 de outubro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: a qual Pilar pertence Aldebaran?

Bem Amada, os Pilares de que você fala são os Pilares correspondentes ao que existe na cabeça, correspondendo
ao centramento de suas 4 Linhagens.

Os Pilares são, portanto, as Linhagens.

Aldebaran não é um Pilar.

Aldebaran é uma origem estelar, o que não é, verdadeiramente, a mesma coisa.

Não há um pertencimento preciso, embora alguns sistemas solares estejam religados, de maneira preferencial, a um
dos Pilares.

Os Pilares que os constituem, correspondentes às suas quatro Linhagens, correspondentes à sua filiação, em
Espírito, em Verdade e, por vezes, segundo a carne, nada tem a ver com a origem estelar.

Assim, é perfeitamente possível ter um Pilar em ressonância com o Ar e com Altaïr e sua origem estelar ser
Aldebaran [estrela gigante da constelação de Touro].

Não há, portanto, sobreposição entre as Linhagens e as origens.

***

Questão: poderia nos falar de Vênus?

Bem Amada, cada planeta desse sistema solar não é, necessariamente, procedente de dito sistema solar.

De fato, a rotação e a característica gravitacional de Vênus, tal como vocês o veem, já não é a Verdade do que é
Vênus.

Não se esqueçam de que vocês estão num sistema falsificado e que o que veem com seus olhos não corresponde,
necessariamente, à realidade Vibratória.

Assim, no que concerne a Vênus, do nosso ponto de vista, o que vocês chamam de planetas são, para
nós, embarcações.

E eles o são, em Verdade.

Do mesmo modo que um Arcanjo pode lhes aparecer ou ser representado, no seu mundo, com uma forma
humanoide, nos multiversos e nas multidimensões um Arcanjo nada mais tem a ver com a forma que vocês
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o representam.

Do mesmo modo, o que vocês percebem e captam de Vênus, seja pelas leis físicas ou por sua visão,
estritamente nada tem a ver com a realidade multidimensional de Vênus.

Não se esqueçam de que vocês veem através de um filtro, e que esse filtro os impede de ver a Verdade.

O verdadeiro Vênus é acessível pelo Coração, pela visão Interior e pela visão direta, Conhecimento Interior e
imediato.

Entretanto, é, do seu ponto de vista, evidente que Vênus não pertence a esse sistema solar, em sua constituição
original não falsificada.

Do mesmo modo que vários planetas, que existiam nesse sistema solar quando da criação original, não existem mais.

Eles foram pulverizados.

***

Questão: poderia nos falar do reino animal e de seu papel atual?

Bem Amada, convém já conceber que os animais não são animais.

Trata-se de uma paródia que os Arcontes, em sua linguagem, burlaram.

E vocês chamam a isso de “animais”.

Mas, dentro da forma que eles lhes deram a ver, assim então, o que vocês chamam de golfinho não é um golfinho.

É um ser multidimensional.

O que vocês chamam de gato não é um gato, mas pertencente a Linhagens extremamente precisas chamadas
de felídeos.

Do mesmo modo, um leão, que vocês chamam de rei dos animais, nas outras Dimensões estritamente nada tem a
ver.

Trata-se, de fato, de algumas Linhagens Arcturianas.

Não há correspondência.

Os animais têm um papel.

Eles são seus acompanhantes nesta Ilusão.

Eles foram, alguns, criados de modo irônico por algumas Entidades que não queriam necessariamente o bem de
vocês.

Assim, portanto, quando lhes é solicitado para não julgar, isso não concerne unicamente aos humanos, mas, também,
obviamente, aos animais que estritamente nada têm a ver, nos mundos unificados, com o que vocês percebem.

Assim, portanto, será necessário que se habituem, em certo momento, a ver andar diante de vocês os leões,
os felinos ou mesmo os golfinhos.

Assim, aqueles a que vocês chamam de animais, como dizer..., são apenas uma paródia do que eles são nos
Universos multidimensionais.

Há, portanto, realmente, nesse nível, uma magistral Ilusão que os faz dizer que os animais são animais.

***

Questão: como as partículas adamantinas trabalham em nossas estruturas?

Bem Amado, o primeiro portal Galáctico, aberto em 18 de agosto de 1984, permitiu estabelecer um corredor de
conexão e de comunicação com o Sol de Sirius.

Em seguida, e de maneira muito mais recente, estabeleceu-se certo número de conexões com os sistemas solares e
os sóis muito afastados, permitindo emitir, em meio a esse sistema solar, as ‘partículas adamantinas’ ou irradiação

do Ultravioleta, ou, ainda, partículas da Fonte ou do Espírito Santo, que são apenas especificidades, em
definitivo, das referidas ‘partículas adamantinas’.

Elas então se derramam por ondas sucessivas e pela densidade cada vez mais importante e pela irradiação cada
vez mais presente.

Eu recordo que Maria anunciou que a ‘Onda Galáctica’ tocou os confins desse sistema solar em 07 de setembro do



seu ano, dando-lhes acesso, sempre, a um número de partículas adamantinas cada vez maior, estabelecendo-se em
suas estruturas.

Então, qual é o papel das partículas adamantinas?

Obviamente, nesse mundo falsificado, vocês chamam de Luz, «fótons», caracterizada por uma onda, por um
corpúsculo e por certo número de características.

A luz, que vocês chamam de luz, não é a Luz.

As partículas de Luz, nos Mundos Unificados, têm características de localização, de deslocamento e de forma que
nada têm a ver com o que vocês chamam de fótons.

O fóton é a extrema rarefação da Luz, o que resta, devido à compressão da matéria, da cristalização em ressonância
com as ‘forças de atração e de repulsão’ que foram iniciadas pelo reino dos Arcontes.

Isso lhes dá a Ilusão da Luz.

A Luz, do mesmo modo como vocês veem de olhos fechados, não é a Luz.

A Luz é, antes de tudo, assim como nós o dissemos, Vibração, Unidade, Estado de Ser eVerdade.

As ‘partículas adamantinas’ vão se agregar, literalmente, em suas estruturas densas falsificadas.

A primeira coisa a agregar as partículas adamantinas é o que é chamado de ‘canal mediano da coluna vertebral’
ou Sushumna, transformando então esse canal em um canal de Cristal e de Luz, chamado de ‘canal do Éter’,

ligado a ER, permitindo vibrar em outra frequência até mesmo em suas estruturas.

Atualmente, as partículas adamantinas penetram sempre mais profundamente até mesmo em suas estruturas.

Há derramamentos.

Esses derramamentos foram iniciados pelo Arcanjo Miguel, propriamente, quando ele atravessou o Sol e estabeleceu
o seu reino no Sol, permitindo e abrindo a porta para a Reunificação da Tri-Unidade, o que foi chamado de ‘nova

Eucaristia’ ou de ‘novo Evangelho’.

As partículas adamantinas desempenham, portanto, um papel de liberação, de desencravar e de abertura (se tal
for o seu desejo de agregá-las em vocês) do que é chamado de ‘matriz’.

As partículas adamantinas são arranjadas por 24, criando uma Unidade de Consciência Unificada.

Esta ‘Unidade de Consciência Unificada’ tem a capacidade de ser inteligente e de se arranjar seguindo as linhas do
pensamento.

O pensamento se torna, portanto, realmente, criador, eis que a Luz segue o pensamento.

Naquele momento, essas partículas adamantinas, agrupadas por 24, vão se agrupar em múltiplos de 24, até dar o
que é chamado de Agni Deva, os Agni Deva que são a constituição de um conjunto de partículas

adamantinas.

Trata-se, portanto, de partículas adamantinas que têm as características de transformação na Ilusão.

Esta Luz das partículas adamantinas pode ser observada, algumas noites, a partir de 22h30, ao leste,
correspondendo ao que vocês veem, que não é a Via Láctea, mas situado bem mais próximo de seu céu, tal como

lhes deixa ver a magnetosfera.

As partículas adamantinas são partículas de transformação.

Elas correspondem, inteiramente, ao que nós chamamos de Inteligência da Luz  e de ação da Luz Vibral em vocês.

Há, portanto, uma diferença fundamental entre as ‘partículas fotônicas’, que são apenas a luz rarefeita e distorcida,
com relação às ‘partículas adamantinas’ que são a realidade da Luz Vibral.

É graças a essas partículas – radiações do Ultravioleta, irradiação da Fonte e efusão do Espírito Santo – que
se realiza a transmutação, se vocês aceitarem, contudo, a liberação.

***

Questão: qual é a razão da separação entre Arcanjos e Arcontes?

Bem Amado, em tempos muito antigos, bem após a criação desse mundo, em 326.000 antes de Cristo, Seres vindos
de outros lugares (quer dizer, que não estavam implicados nesta criação da Beleza, que era a criação dos Delfinoides

de Sirius, essencialmente), chegaram nesse mundo para experimentar o que é chamado de separação.

Como chefe se encontrava aquele que foi chamado de Yaldébaoth [demiurgo], que é quem arrastou com ele certo
número de Arcanjos.

Na chefia, havia Lúcifer que, depois, foi transformado, obviamente, e redimido.

O Lúcifer que vocês falam não é o mesmo Lúcifer que existiu em outros momentos.



Houve, aí também, confusão.

Mas, desde o início, certo número de Arcanjos participou desse ‘princípio de separação’.

O objetivo da separação era fazê-los crer (e, aliás, aqueles que a realizaram acreditavam, eles mesmos) que,
comprimindo a matéria, que comprimindo a Beleza existente nos mundos criados pela Vibração de Maria e de suas

Irmãs, era possível fazer ‘crescer a Luz’.

O que, obviamente, era falso.

A Luz não tem necessidade de crescer, porque ela É, de toda Eternidade.

Progressivamente e à medida dos ciclos, houve uma separação cada vez maior, pela manutenção dessas forças
gravitacionais, pela manutenção das ‘leis de atração e repulsão’ (ou lei de karma) que é a única a ter sido autorizada

nesse mundo e a única manifestada.

Progressivamente e à medida dos ciclos que se desenrolaram durante esses últimos 324.000 anos, a separação foi
cada vez mais profunda.

Alguns seres, alguns criadores, entretanto, mantiveram a sua Presença.

Eles foram chamados de Elohim.

A maior parte vinha de Sirius, mas houve, também, outras ondas de Elohim que permitiram não apagar a lembrança
desta Luz para que, no momento vindo, esta se restabelecesse.

Portanto, eles sacrificaram, de algum modo, a sua Essência e a sua Divindade, para acompanhar as suas próprias
criações até o retorno da Luz.

De fato, um criador é responsável pelo que criou, e isso é lógico.

Do mesmo modo que, mesmo nesta falsificação, os filhos que vocês geram, mesmo se não são seus filhos, em
Verdade e segundo o Espírito, eles são dependentes de vocês durante o tempo do seu crescimento.

Nos Mundos Unificados, um criador, vindo de algumas esferas e de algumas Dimensões, é habilitado a ‘desenvolver
a vida’ por todos os meios que lhe pareçam bons, na condição de que não haja ruptura com a Fonte.

E, aliás, não poderia existir criação se houvesse uma ruptura real e definitiva com a Fonte.

Entretanto, esta matriz reconstituiu-se.

Os Arcontes continuaram o jogo da falsificação, da Ilusão, até hoje.

Desde agora dois anos, desde 15 de agosto de 2009 e, sobretudo, desde 15 de agosto de 2010, a matriz não se
reconstituirá, porque as ‘leis da Unidade’ se restabelecem, agora, inteiramente.

Alguns dos Arcontes que participaram, com aqueles que vinham da Ursa Maior (chamados de Dracos) foram
redimidos depois, obviamente.

Eles se aperceberam, como alguns Arcontes e alguns Arcanjos, do seu erro e, então, se juntaram aos Mundos
Unificados.

Do mesmo modo, aqueles que, desde um século, estavam fechados dentro da Ilusão matricial, fazendo-os crer que
vocês sairiam da matriz pela ‘vontade’, estão, hoje, em curso de redenção e em curso de Reunificação com eles

mesmos, com a Lei dos Filhos do Um.

Assim, portanto, não existe mais oposição formal, nem oposição constituída, ao retorno à Unidade, em Gaia.

Somente alguns humanos desempenham ainda esse papel.

Mas nós esperamos que, com a potência do seu trabalho de Unificação, com a Unificação da sua própria Unidade,
com todas as outras Unidades presentes e despertadas nesse mundo, nós poderemos, muito em breve, juntar

aqueles que ainda não aceitaram a Unidade.

Isso é uma questão, em seu mundo temporal, talvez de dias, talvez de semanas, talvez de meses.

Mas nós temos ainda tempo de restabelecer, inteiramente, a Unidade, sem ranger de dentes e sem sofrimento.

Isso depende de vocês, e não mais de nós.

E somente de vocês e de Gaia, é claro.

***

Questão: nesta nova realidade, o que vai se tornar Shamballa?

Bem Amado, é tempo, agora, de lhe desvendar a Verdade, mesmo se ela possa feri-lo e chocá-lo.

Os Mestres de Shamballa, ou Mestres ascensionados, são Seres que realizaram uma etapa do Samadhi e do
Despertar, em Verdade, e que, a um dado momento, creram terem chegado à liberação.

Eles então se fecharam numa criação que lhes é própria e que eles chamaram de Shamballa (não confundir com



Shamballa 
a Agartha, que estritamente nada tem a ver).

Esses Seres então recriaram, dentro do que é chamado de a 7ª sub-densidade do plano astral, um mundo real
denominado Shamballa, chamado também de ‘governo de Luz do planeta’.

O que não o é, obviamente, dado que esses Seres jamais tocaram o Estado de Ser e jamais foram liberados da
matriz.

A liberação da matriz nada tem a ver com a liberação em meio aos mundos astrais.

Assim, vocês devem aceitar e viver alguns conceitos como não sendo aqueles que lhes foram afirmados e clamados
ou declamados, mesmo dentro de alguns ensinamentos correspondentes ao que foi chamado de ‘vontade de bem’.

A ‘vontade de bem’ não os fará jamais descobrir o Coração.

Ela os faria descobrir a Verdade Luciferiana.

Ela os faz descobrir o que foi chamado de ‘Ilusão Luciferiana’.

A Verdade não é a Ilusão.

A Verdade é Unidade.

Ela está além desse mundo e jamais o mundo da dualidade falsificada pode tocar a Verdade.

Esse foi o caso do tempo da criação dos Delfinoides de Sirius e de alguns outros Seres, antes da falsificação.

O mundo de carbono tem ainda belos dias diante de si, mas bem longe das falsificações que existiram nesse
mundo.

Como o sabem, existem Seres estabelecidos nesta 3ª Dimensão Unificada e que não estão fixos dentro do Espírito e
desta forma.

Assim é, por exemplo, de algumas linhagens Arcturianas.

Assim é, obviamente, do que foi chamado de ‘Anjos do Senhor’, que são Vegalianos de 3D Unificada (não confundir,
é claro, com o que foi chamado, em seu mundo, de “short greys” ou pequenos cinzentos, que estritamente nada têm a

ver, obviamente).

Agora, o que é chamado de Mestres Ascensionados, sediados em Shamballa, são Seres que atingiram uma forma
de Despertar que não é a liberação.

Isso pode, por vezes, ser duro de ouvir.

Cabe-lhes verificá-lo por vocês mesmos e não por um boato, e não pela ‘visão luciferiana’, mas diretamente pela
visão do Coração.

Não há Verdade, retenham bem, além da sua.

Enquanto vocês dependerem de uma autoridade exterior, seja ela Shamballa, seja ela Maria, seja ela Cristo, seja
ela Miguel, vocês não estão no seu Caminho.

O que nós viemos lhes trazer é a autonomia e a Liberdade.

Vocês não podem ser Livres enquanto aderirem a algo mais, além de vocês mesmos.

A autonomia, a Liberdade, é uma responsabilidade.

Ela passa, necessariamente, pela destruição das Ilusões que lhes permitiram se nutrirem, até o presente, nesse
mundo.

Cabe a vocês saberem o que querem ser e o que querem ser não é absolutamente dependente de suas crenças,
quaisquer que sejam.

Crer na Fonte não os restabelece na Fonte.

Crer na Unidade não os restabelece na Unidade.

Crer na Ilusão não permite sair da Ilusão.

A única coisa que deve se viver é Ser.

E Ser é Vibração da Consciência atualizada, no Coração, conferindo o retorno à Unidade, em Verdade, e não em
pensamento.

O que não é, reconheçam, a mesma coisa.

Assim, portanto, em meus propósitos, não é questão de dizer: isso não é a Luz, isso é a Luz.

Porque, em última instância, todos vocês são Luz e tudo o que existiu na Ilusão, finalmente e em última análise, lhes
terá permitido, se tal for o seu desejo e a sua Vibração, reencontrar a sua Essência e a sua Unidade.

Não há, portanto, que depreciar.

Não há, portanto, assim como foi dito, que julgar, nem fazer julgamento.

Há que se estabelecer em si mesmo.

Busquem o Reino dos Céus que está em vocês porque, quando vocês se estabelecerem em vocês mesmos e na sua



Essência, naquele momento, tudo o que é Ilusão desaparece por si.

Não há mais necessidade, naquele momento, de denunciar.

Não há mais necessidade, naquele momento, de expressar qualquer desacordo porque, quando você está na
Vibração da sua Unidade, tudo está bem e tudo está perfeito.

O que vocês realizaram, uns e outros, aqui presentes como em outros lugares ao redor desse mundo, através das
efusões Micaélicas e que se concretizou e definitivamente se encerrou em 29 de setembro deste ano, foi reativar as

redes cristalinas Unitárias, a fim de restituir esse mundo à sua Unidade e permitir a Gaia viver sua translação
dimensional.

O resto, todo o resto, não tem mais qualquer importância.

Sejam felizes.

Sejam verdadeiros.

Sejam íntegros.

Estejam em sua ética.

Estejam em sua Verdade, porque não há Verdade além da sua.

Não há Unidade além da sua.

Todo o resto é apenas um olhar dual e exterior.

Você não tem que seguir ninguém.

Você não tem que seguir qualquer Mestre.

Você tem que seguir apenas você mesmo, a fim de se encontrar si mesmo.

Enquanto você não tiver aceitado isso, você projetará sua realização num Mestre exterior ou num conselho exterior.

Não creia no que nós dizemos.

Viva-o.

 ***

Questão: a era de Aquário ainda é uma realidade?

Bem Amado, as eras são uma realidade, dado que vocês estão inscritos num ciclo.

A passagem da era na qual vocês estão, para a nova era, corresponde ao verter de água.

Esse verter de água é o símbolo da Água benta, a Água do Alto ou Água do batismo, substituindo a matriz da Terra
pela matriz da Água e permitindo reencontrar o Fogo.

Obviamente que isso tem um sentido porque, nas outras dimensões Unificadas, vocês percorrem, lá também, ciclos,
mas de maneira totalmente diferente do que existe na matriz.

Os ‘ciclos’ são uma realidade, inscrita no sentido biofísico e astrofísico que vocês vivem.

A era de Aquário corresponde ao derramamento da Água benta ou da Água do Alto, nesta dimensão, vindo através do
que foi explicado pela Divina Maria: restabelecer o verdadeiro Triângulo matricial ligado à Água e não mais à

Terra.

***

Questão: eu recebo mensagens em canalização. Quais conselhos você me daria?

Bem Amada, o processo de canalização, assim nomeado em seu mundo, pode tomar diferentes formas.

O que é importante a compreender e viver é que esse contato transdimensional deve se situar dentro da Verdade do
que você vive em suas estruturas.

Assim, portanto, da qualidade do que é denominado ‘seu canal’, da qualidade do que é denominado ‘sua
própria Vibração’ existente nos chacras superiores e, sobretudo, no chacra do Coração, dependerá a

Verdade do que é transmitido.

Sabendo que a canalização, no sentido em que vocês a denominam, é um processo que, em todos os tempos, existiu.



Assim, quando você telefona, você não disca um número ao acaso, e assim mesmo lhe é possível reconhecer a
pessoa que está do outro lado do telefone, do mesmo modo, qual é a melhor prova de que o que você recebe é uma

comunicação procedente da Luz e não do ego ou ainda de algo que seria da ordem da própria esfera matricial?

A diferença é essencial.

A partir do momento em que você penetra na Verdade que é a sua Verdade, ainda uma vez, naquele momento, o que
é canalizado, além das palavras trocadas, é, antes de tudo, Vibração, e esta Vibração deve ser perceptível, tanto por

quem recebe as palavras enunciadas, como por quem transmite o que é enunciado.

Assim, uma canalização vinda das esferas da Luz Unitária Vibral vai se traduzir por uma ativação de certo número de
sinais bem presentes.

Esses sinais são perfeitamente conhecidos.

Eles correspondem à ativação do Nada (ou canto da alma) percebido indistintamente em um ou outro ouvido.

Há ativação do chacra da Coroa, mas isso não basta, porque certo número de manifestações, procedentes dos
mundos não Unitários, podem também manifestar-se pela Coroa da cabeça.

Convém, portanto, perceber e sentir esta Coroa existente na cabeça e ao nível do Coração, que é a única prova de
que o que você recebe vem dos mundos Unitários.

Convém também compreender que, o que quer que você receba (seja de seu ego, seja da luz sombria ou seja da Luz
clara), de todo modo, tudo tem uma razão, mesmo nesta Ilusão.

Assim, portanto, não existe Verdade absoluta, mas uma verdade relativa estabelecendo-a no que você recebe.

O importante é se lembrar da frase: «julgar-se-á a árvore pelos seus frutos».

E quem julgará se não é você mesma com relação a você mesma?

Se você está estabelecida em seus 4 Pilares: Ética, Integridade, Aqui e Agora, se você está no sacrifício de si
mesma e se não há saída da humildade e da simplicidade, então, o que quer que você transmita será Unitário.

Assim, portanto, é preciso mudar de ‘ponto de vista’, não considerar, simplesmente quem está em relação com você,
mas o que você é, você mesma, porque, em última análise, se o seu Coração for puro e simples, naquele

momento, nada de desagradável pode chegar.

O perigo seria querer, a todo custo, o que dependeria da ‘vontade’ e não do acolhimento à Luz Vibral.

Isso foi dito pela própria Maria, há muito poucos dias, que vocês entram numa era em que a comunicação, devido
mesmo à era do Derramamento de Água, vai lhes dar acesso a suas próprias memórias, vai fazer aparecer (e isso
está em curso atualmente, pela dissociação da matriz astral) uma comunicação direta com as esferas Angélicas,

Arcangélicas e com o que vocês têm tendência a chamar de Mestres.

Mas, em última instância, se vocês estão vocês mesmos Unificados no seu Coração e na sua Verdade,
naquele momento, vocês podem estar, não mais num ‘processo de canalização’, vocês podem estar num ‘processo

de identificação’, mas vocês se tornam, vocês mesmo, o Todo, que conectou e contatou a Vibração do Todo,
traduzindo-se pelo alinhamento das três Lareiras: despertar da Kundalini, descida da Shakti e despertar do Fogo do

Coração.

Naquele momento, você se torna o Todo e o impessoal e, naquele momento, quaisquer que sejam as palavras e
qualquer que seja a comunicação, é a Vibração Unitária da Luz Unitária que se estabelece.

Tudo é questão de Vibração.

Preste atenção para não serem seduzidos pelas palavras, quaisquer que sejam, mas, bem mais, pela Verdade da
Vibração, porque a Vibração não os enganará jamais: ela abre o Coração ou ela os afasta do Coração?

O seu, como daqueles que recebem ou daquele que recebe?

***

Questão: por que ter acesso às vidas anteriores, se nos pedem para esquecê-las?

Bem amado, o acesso à memória, chamada de ‘akáshica’, é uma etapa no caminho.

Alguns seres vivem o acesso total a suas memórias de vidas passadas, outros, absolutamente não.

O que era válido há muito tempo (descrito, aliás, nos processos iniciáticos), correspondendo à Transfiguração e,
enfim, à Crucificação.

A crucificação apenas pode ser vivida quando o corpo causal estiver inteiramente queimado e destruído.

Quer dizer, justamente quando esta memória akáshica, dita ‘akáshica’, existente mesmo na matriz, estiver dissolvida
inteiramente.

O que permite reencontrar o estado Unificado, Unitário, no impessoal.

Não há obrigação.



Há simplesmente uma passagem, por vezes obrigatória, por vezes não, que pode se reduzir a algumas visões
fugazes como a um conhecimento absoluto e total do conjunto das encarnações.

Isso aparece a partir do momento em que não há identificação a esse passado, ainda uma vez, seja ele o mais
prestigioso.

Enquanto vocês estiverem identificados a um eixo linear de tempo, mesmo se vocês tiverem o conhecimento do
conjunto dos mistérios do universo, lembrem-se do que dizia mesmo São Paulo, em meio à falsificação, vocês

nada ganham, falassem-lhes, mesmo, a língua dos Anjos.

Sempre o mesmo princípio de finalidade que é o Coração, e unicamente o Coração.

O conhecimento das ‘vidas passadas’ pertence à matriz.

Ele não é Verdade, eis que as reencarnações são uma Ilusão criada mesmo na matriz.

Vocês não foram feitos para viver e morrer, contrariamente ao que lhes foi ensinado e ao que vocês aderiram.

Vocês foram feitos para viver eternamente, na Consciência de vocês mesmos, na Luz.

Assim, portanto, a um dado momento, penetrando as esferas do Fogo do Coração, as memórias cármicas,
as memórias akáshicas são pulverizadas e destruídas, porque elas não têm mais qualquer sentido.

É isso que corresponde a se estabelecer na Liberdade, e não em suas lembranças.

Se você estiver centrado no Aqui e Agora, a Verdade se estabelece em você, a Alegria se estabelece em você e você
é identificado apenas nisso: o impessoal, a Alegria, o Samadhi.

A única Verdade está nesse nível.

Enquanto você se projetar no exterior, seja através de um desejo (e isso foi perfeitamente desenvolvido pelas
tradições ditas orientais), enquanto você se projetar com relação a uma existência passada, você não é mais você

mesmo, porque não está mais no Aqui e Agora.

Apenas colocando-se ao centro da Cruz de Redenção, entre o Alfa e o Ômega, o Aqui e o Agora, que você pode
encontrar o Coração da sua Eternidade.

Enquanto o mental estiver ativo, num mundo exotérico como num mundo esotérico, a Verdade não pode atuar em
você.

***

Questão: por que, nesta Ilusão, há cada vez mais sofrimento?

Bem amado, quem cria o sofrimento?

O que é o sofrimento, senão uma resistência à Luz?

A doença, mesmo, é uma crença.

Em um ‘ponto de vista’ relativo, vocês se dizem que a doença resulta de certo número de desequilíbrios na
alimentação, nos pensamentos, nas emoções, ou ainda de fatores que vocês chamariam, justamente, de cármicos.

É importante compreender que isso está em nível de verdade relativa.

O sofrimento existe apenas porque não há reconhecimento da Unidade.

Estabelecer-se na Unidade, em Verdade, a partir do momento em que você desperta sua Coroa Radiante do
Coração, a partir do momento em que você está alinhado em suas 3 Lareiras, obviamente, qualquer que seja a

infração existente, esta não se torna aparente à sua Consciência e, até mesmo, desaparece inteiramente.

Esse é o princípio mesmo da Graça e das curas espontâneas existindo nesses momentos de Unidade.

O sofrimento é apenas o resultado, ao nível coletivo e humano, da resistência à Luz e da oposição à Luz, ligadas ao
medo do desconhecido e ao medo, simplesmente, da mudança, porque isso está inscrito, de maneira genética, no

seu cérebro, foi ali implantado pelas forças que falsificaram esse mundo.

O sofrimento é também, em alguns casos, o que permite à Luz, pela compressão extrema, descristalizar e se elevar
para as esferas da Unidade, da Leveza e da Alegria.

Não pode haver sofrimento na Unidade.

A Unidade é revelação da Alegria e vivência do Fogo Interior e do Fogo do Coração.

Isso se traduz de maneira irremediável pelo desaparecimento total das Ilusões, em vocês como no exterior de vocês,
no que se constitui o seu ambiente imediato.

Recordem-se do que nós sempre dissemos: «o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento».

O problema é saber que a lagarta sofre quando abandona o estado de lagarta.

Então, você quer ter sua Consciência no estado de borboleta ou da lagarta?



Uma vez que não há tempo, a borboleta já é.

Esse processo, que lhes aparece como dinâmico e linear está, de fato, inscrito no mesmo tempo, eis que o tempo é
Ilusão.

É uma translação dimensional que é uma translação de Consciência.

Vocês podem perfeitamente se tornar borboleta passando de uma à outra, instantaneamente.

Apenas a crença em um processo dinâmico, temporal e doloroso faz existir esta dor.

Quando vocês estão estabelecidos no Samadhi, tudo desaparece, exceto o Samadhi.

Quando vocês se estabelecem na sua Presença e na sua Vibração Unitária, vocês redescobrem o que vocês são,
em Verdade.

Vocês estão, contudo, presentes nesta Ilusão, porque é o seu papel estar ainda presentes, se vocês ainda estão aí
e, portanto, nesta Presença a vocês mesmos, não há mais espaço, nem tempo, para o sofrimento.

O sofrimento é apenas uma projeção em certo número de sombras que lhes pertenciam e não há que se culpar.

Para tanto, aqueles que sofrem, sofrem verdadeiramente, mas eles sofrem porque estão identificados a isso.

Assim, portanto, viver no Samadhi é o antídoto absoluto para a resistência e para o sofrimento.

Este antídoto não se colocando numa oposição, ainda uma vez, mas numa transmutação de um ‘estado cristalizado’
para um ‘estado descristalizado’, fazendo-os passar da densidade e do peso para a leveza.

***

Questão: como isso acontecia para aqueles que faziam curas miraculosas?

Bem amado, isso era um outro tempo, outra Verdade.

O que vocês descobrem hoje jamais existiu na humanidade desde mais de 50.000 anos.

Não pode haver referencial num passado, por mais prestigioso que seja, não pode haver referencial num caminho,
fosse aquele do Cristo.

As circunstâncias Vibratórias e de Consciência estritamente nada mais têm a ver.

Você deve também se descristalizar si mesmo do que foi esse passado.

Você deve se descristalizar si mesmo de qualquer guia exterior a você mesmo e você deve entrar no Estado de Ser,
ou seja, retornar a você mesmo.

Tudo isso são apenas projeções de você mesmo com relação a um ‘salvador exterior’ e na fé que lhe foi inculcada ou
que você colocou, pela sua experiência e pelas tomadas de encarnações extensivas, sobre um ‘salvador exterior’.

Ninguém, absolutamente ninguém, hoje, e eu digo sim, hoje, virá salvá-lo.

Apenas você mesmo que pode se salvar, e ninguém mais.

O que não era, seguramente, o caso antes da matriz estar em fase de dissolução.

Felizmente, alguns Seres, naquela época e em outras épocas, de algum modo, canalizaram o Cristo, para outros.

Hoje vocês não estão mais nesses esquemas.

Vocês não estão mais nessas projeções de identificação a um passado.

É-lhes solicitado que se liberem, inteiramente, também disso.

Vocês não podem tocar o Si aderindo a isso.

Vocês podem se aproximar.

Vocês podem ter a emoção de se aproximar, o que dá momentos de exaltação, esses momentos de arrepio quando
vocês se aproximam de algo, mas isso não será jamais uma vivência.

Isso permanecerá uma experiência efêmera, ocorrida em circunstâncias especiais.

O Cristo bem disse: «quando vocês forem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês», mas vocês devem
se tornar e não viver, por momentos, este estado Crístico que lhes foi anunciado e detalhado.

Os tempos não são os mesmos.

Vocês estão saindo do tempo e esta saída do tempo não pode se fazer, em nenhum caso, aderindo a um tempo,
qualquer que seja, fosse o mais prestigioso.

Agora, ainda uma vez, vocês são completamente livres para aderir às suas próprias crenças.

Lembrem-se de que a Verdade é Alegria.



Quando vocês tocam a Verdade, vocês vivem a Alegria e nada pode vir alterar esta Alegria, quaisquer que sejam as
circunstâncias da sua vida que, aliás, estabelecer-se-á segundo as ‘leis de Graça e da Liberdade’, onde todo

obstáculo dissolver-se-á, onde toda patologia dissolver-se-á por si.

Toda anomalia dual não existirá simplesmente mais.

Isso não é uma Ilusão, mas é a Verdade do que vive um número cada vez mais importante de Seres humanos.

Há, neste continente e, sobretudo, em outros continentes, Seres que não têm mais necessidade de comer, e eles
são, no entanto, como vocês e como eu.

Quando eu digo «vocês e eu», eu falo: constituídos de Luz.

Quando vocês se conectam à sua constituição de Luz, tudo o que não é de Luz não tem mais razão de ser na sua
vida.

Assim, portanto, os alimentos, mesmo, desaparecem.

Essa é uma Verdade que vive um número cada vez mais importante de Seres.

São eles, por isso, loucos?

Estão eles, por isso, doentes?

Não, eles descobriram os domínios do Estado de Ser.

Ainda uma vez, nós não estamos de forma alguma nos mesmos referenciais.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e encontrar pessoas também que
jamais vi.

Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Chefe Croûton, quer dizer que eu sou aquele que
preside a Venerável Assembléia dos 24 Anciões.

Chamam-me de Chefe Croûton porque nós somos todos, parece, os velhos Croûtons, não é?

Então, eu venho sempre entre vocês para discutir com grande prazer, trocar com vocês, ouvir suas questões,
se possível com relação à evolução atual, às evoluções que vocês vivem e que nós vivemos aos seus lados, é
claro.

Então, eu os escuto.

Questão: A Fonte pode se encarnar sobre a Terra para acompanhar as evoluções em curso?

Então, caro amigo, a Fonte, e o Sol Central das galáxias, Alcyone, têm a particularidade de poder estar por toda
parte e ao mesmo tempo.

Vocês são uma extensão da Fonte, vocês são os Filhos da Fonte, como eu sou um Filho da Fonte.

Filho da Lei de Um, a Fonte é Um.

Não confundir com Pai/Mãe, não é?, mesmo se a Fonte é Pai e Mãe.

Mas há especificidades que podem ser tomadas por Consciências que vão levar, literalmente, a Vibração da
Mãe ou a Vibração do Pai.

A Fonte está presente e onipresente, desde a partícula de Luz até mesmo (e mesmo se eles a recusem) nos
maus rapazes, vocês sabem, aqueles que eu chamo agora de fantoches, não é?

Eu quero dizer com isso que a Fonte, ela pode, efetivamente, manifestar-se nesta matriz, mas ela não se
manifestará jamais pelo que é chamado de encarnação.

A Fonte, tendo toda latitude e toda Liberdade para estar presente no conjunto das criações, mesmo
falsificadas, se ela quer se manifestar na Terra, ela vai criar do zero um corpo, e esse corpo é um corpo
temporário, que vai se desagregar, porque o Coração da Fonte não pode penetrar esse mundo durante mais
de certo número de anos.

Portanto, a Fonte é totalmente capaz de criar um corpo que vai subsistir, nesta Dimensão, durante certo tempo.
Geralmente, esse não pode ultrapassar 14 anos.

Aí está o que se pode dizer da Fonte.

Portanto, ela já formatou e criou um corpo para se dar conta, através da carne, do que acontecia nesse mundo
e ela, naquele momento, criando esse corpo, apareceu na idade adulta por certo tempo.

Ela já o fez por duas vezes, neste século.

Aí está o que se pode dizer.

A Fonte não pode estar ausente de qualquer criação, qualquer que seja, qualquer que seja o Universo,
quaisquer que sejam os multiuniversos, os super-Universos e as Dimensões,

É a grande característica da Fonte de estar em cada parcela e no Todo, ao mesmo tempo.

E, como Seres humanos, temos todos uma visão linear e fragmentária.
Quer dizer que, quando se está num corpo, que se é esse corpo, mesmo se falamos do Espírito e da alma,
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não se vive a experiência da Multidimensionalidade, pode-se estar em um único lugar e, por vezes, em dois
lugares (é tão raro que isso se chama de bilocação).

Alguns sábios a realizaram.

Mas, quando vocês são Multidimensionais e não estão sujeitos às leis da atração e da gravidade, vocês podem
se manifestar de múltiplas maneiras, em múltiplas Dimensões, em múltiplos estados e em múltiplas formas ao
mesmo tempo.

É muito difícil, como dizer..., para conceber, assim, com o cérebro, mas é a estrita Verdade.

Então, sim, a Fonte manifestou-se nesse mundo, inteiramente.

Questão: ela vai novamente se manifestar?

Ela não tem necessidade, eis que vocês reencontram, vocês mesmos, o que vocês são.

Recordem-se de que vocês não têm necessidade de um salvador.
Vocês têm necessidade de se reencontrarem vocês mesmos.

Vocês não têm necessidade de alguém de exterior e, ainda menos, de um velho Croûton como eu.

Vocês têm necessidade de se encontrar, vocês mesmos.
E vocês mesmos não é no exterior, é no Coração.

É preciso ir, cada vez mais, para o que vocês são.
Todas as respostas estão no Coração, sem exceção.

Portanto, não contem com algo que virá salvá-los.
Vocês devem, vocês, se salvar a si mesmos.

Então, é claro, vocês terão manifestações específicas e isso vocês sabem.

Muitos, já, começam a perceber as Embarcações de Luz, mas também embarcações de ferragem, no céu,
Luzes também no céu, a Onda Galáctica.

Tudo isso é Verdade.
Mas é você e você sozinho que faz o trabalho e de acordo com sua Vibração, de acordo com o que você aceita
encarnar nesta Dimensão.

Vocês irão onde puderem, segundo sua Vibração, unicamente isso.
Portanto, a Fonte é você, inteiramente.
A única diferença é que a Fonte, ela sabe que ela é a Fonte e você, você não o sabe ainda.

Questão: poderia nos falar do nascimento do Cristo em cada um de nós?

O nascimento do Cristo, historicamente, vem de Ki-Ris-Ti.
São as palavras de uma Estrela de Maria.

Ki-Ris-Ti quer dizer «Filho Ardente do Sol».

Vocês se tornam Ki-Ris-Ti quando despertam sua Dimensão de Existência em vocês.

Como acontece o despertar da Dimensão de Existência em vocês?

Ele acontece unicamente pelo despertar do que é chamado de Coroa Radiante do Coração, ou seja, não é a
Vibração unicamente do chacra do Coração (que, já, é preciso obter), mas a conjunção da Vibração do chacra
do Coração com a ativação das duas novas frequências que lhes foram desenvolvidas por Um Amigo, ou seja,
o que é chamado de 8º corpo e o 9º corpo.

Portanto, a comunicação, a passagem pela porta estreita e a irradiação da Fonte, passando por seu Coração,
faz despertar e elevar o que se chama de Coração Radiante, que é bem além do chacra do Coração.

E a Coroa Radiante, quando ela é desperta, faz de você um Ki-Ris-Ti, quer dizer, um Filho Ardente do Sol.
Porque, naquele momento, você vive o Fogo, o Fogo alquímico.
É um Fogo que não queima, mas que é vivido como um Fogo.
É a irradiação do Amor o mais absoluto, que não é condicionado, nem condicional.
É o Amor ligado ao retorno à Existência.

Essa passagem do nascimento de seu Cristo Interior é o que está se realizando agora.

Alguns de vocês despertaram a Merkabah individual e, desde 29 de setembro deste ano, vocês conectaram



todas as Merkabah despertadas em uma magnífica rede cristalina de Merkabah coletiva Interdimensional.

O que dá uma Embarcação de Luz, que os Seres que a constituem, poderão tomar em comum, sem passar
por uma Embarcação de Luz, sem passar pelas cápsulas de sobrevivência dos Anjos do Senhor, que virão
recuperar os retardatários que protelam.

Vocês acedem diretamente à sua Existência.

Então, entre as pessoas que vivem esse Coroamento, assim como o chamou Maria, ou a Redenção, a
passagem pelas três Cruzes das 12 Estrelas, é o mesmo processo que está em obra atualmente.

É claro, ainda uma vez, há quem não queira esse Coroamento.
É a Liberdade a mais absoluta deles.
Não se vai forçar as pessoas para irem aonde eles não querem ir.
Não se pode pretender na ação de Graça da Fonte e impedir o outro de jogar, não é?

Questão: poderia desenvolver sobre a nuance que vocês fazem entre Fonte e Pai/Mãe?

Vocês têm todos um Pai e uma Mãe comum.
O Pai comum, de acordo com a carne, que lhes permitiu experimentar, antes da falsificação, a estrutura de
carbono, é Orionis, Melquisedeque.

A Mãe, segundo a carne, que criou essas estruturas de carbono, é, como sempre, os Elohim criadores, é Maria
e as outras (porque ela não estava só), que permitiram fecundar a matéria e ali aportar uma Liberdade de
deslocamento para as Consciências Livres e Unificadas.

Portanto, resumindo, vocês têm uma Fonte Pai/Mãe que se espelha nela mesma, como Fonte e Reino.

Há Entidades existentes nos mundos da Criação que foram Pai e Mãe das estruturas de carbono, ou seja, que
a Consciência delas criou, literalmente, esta Dimensão na qual os Filhos da Estrela, os Filhos de Um, vieram
tomar posse de um corpo, mas, na época, sem falsificação.

Quer dizer que havia a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, nesse corpo, mas também, ao mesmo tempo,
em outras Dimensões.
Não havia separação.

A “queda” é um fechamento na matriz, um processo de separação que os fez esquecer o que vocês são e que
nos fez esquecer, a mim também, o que se era, quer dizer, os Filhos da Luz e das Luzes inteiramente.

Portanto, há um Pai e Mãe na carne e segundo a carne, e há uma Fonte em Espírito.

Aí está o que se pode dizer.

Questão: se o que nós somos é Ilusão e se vivemos num mundo de Ilusão, como identificar o que se
é verdadeiramente?

Penetrando o Coração.
Ora, «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma Criança».

Quer dizer que é preciso que a Consciência se torne Vibração.
É preciso cruzar a porta estreita, chamada de 8º corpo.
É preciso se crucificar a si mesmo, abandonar as crenças e passar na Vibração do Fogo do Coração.

Porque, no Fogo do Coração, revela-se o que vocês são.
E, ainda uma vez, nós sempre o dissemos, vocês não podem penetrar a Verdade do que vocês são aderindo
mais à Ilusão.

Isso não quer dizer colocar fim a seus dias, não é?
É uma atitude de espírito que se poderia traduzir em termos iniciáticos.

É, em primeiro lugar, a Transfiguração e, em seguida, a Crucificação.

É o único modo de ir para a Ressurreição.

Vocês são ajudados pela qualidade das vibrações e a qualidade das partículas que se derramam sobre a Terra
desde quase trinta anos.

Mas, ainda uma vez, ninguém pode fazer o trabalho em seu lugar e ninguém pode salvá-lo, a não ser você
mesmo.

Portanto, é um problema de identificação, de projeção.



Encontrar a Verdade não se faz por dedução.
Encontrar a Verdade e a Vibração não se faz pelo conhecimento, jamais.
Isso lhes foi dito: é preciso voltar a ser como uma Criança, quer dizer, aceitar não ser mais nada, não mais se
identificar ao papel que você desempenha para encontrar a Verdade.

Assim é e assim foi, repetido em muitas tradições, é o sacrifício de Abraão, é o mesmo princípio.

É o sacrifício do Cristo, é o mesmo princípio.

Cabe a você saber onde é seu Reino.

Cristo dizia: “Meu Reino não é desse mundo”.

Vocês acabam de viver o Coroamento de sua Realeza, para aqueles que ativaram as Coroas, mas vocês não
podem viver isso enquanto consideram que seu Reino é aqui.

Mas é sua Liberdade a mais estrita.
Se vocês querem aderir a uma estrutura de carbono e estão persuadidos de que, nessas estruturas de
carbono, se encontra seu futuro, eu os tranquilizo, será.

Questão: qual era o interesse da falsificação para os maus rapazes?

O interesse era de se crerem criadores.
Porque eles pensavam, em sua lógica de fantoches, que, quando se cria algo, se tem poder sobre a criação.

Isso não é da criação, isso se chama de escravidão.

Eles não foram capazes de apreender que as criadoras ou a Fonte tornam toda criação Livre e definitivamente
Livre.

Ora, a palavra Livre, no espírito daqueles que organizavam os mundos, era impossível, eis que organizavam os
mundos e os influenciavam por regras, dentro da Liberdade.

Por exemplo, um planeta, ele não gira em quadrado, mesmo nos mundos Unificados.

São as leis geométricas e matemáticas.

Eles quiseram fazer a mesma coisa para os Espíritos.
Torná-los quadrados, e vocês veem no que isso dá.

Um Espírito é Liberdade.
Não há ser fixo dentro de uma forma como vocês foram, mas para viajar nos Multiuniversos, nas
Multidimensões, fazendo passar a totalidade da Consciência de uma Dimensão à outra e, portanto, de uma
forma a outra, e não permanecer fixo dentro desse corpo.

Portanto, não houve qualquer interesse na falsificação.
Isso que foi vendido, é o interesse de dizer que, se comprimimos a Luz, ela vai crescer.
E a Luz não é feita para ser comprimida.
A Luz não é feita para Ser.

Quer dizer, aparecer e viver, e em nenhum caso para ser comprimida e ocultada.
Portanto, é uma grande dissimulação.

E vocês verão, aliás, que, quando vocês se extraírem da matriz, mesmo no que vocês têm, suas vidas
passadas, suas memórias, sua experiência, não pode mais nada dizer nos mundos Unificados e é totalmente
dissolvido.

E há alguns sábios, alguns místicos, que viveram esta dissolução e do que eles falaram, sobretudo no oriente?
Que além de qualquer identificação da forma, vocês se fundem na Fonte, vocês se tornam impessoais, vocês
se tornam Brahma, vocês perdem qualquer marcador ligado à Ilusão.

Quando vocês se tornam isso, qual importância têm seus papeis que vocês tiveram, fossem eles os mais
prestigiosos desta criação?
Mais nenhum sentido.

Mas a problemática é que vocês são identificados a esse corpo, a esta evolução.

A desidentificação é a Crucificação.

A testemunha, ao nível de seu corpo, de que algo se abre, nesse nível, é a Coroa Radiante do Coração e,
depois de um pouco, o despertar das 3 Lareiras, que não vai se fazer em um minuto.



Alguns já o viveram e outros vão levar um pouco mais de tempo para vivê-lo.

Mas, assim que a Coroa Radiante do Coração esteja despertada, assim que o Triângulo sagrado, ponta para
baixo, no Coração, esteja ativo, vocês sabem pertinentemente onde está a Verdade e onde está a Ilusão,
mesmo se vocês estão ainda na Ilusão.

Vocês o sabem porque vocês o experimentam.
Não é mais uma crença, é a Verdade do que vocês vivem.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, eu agradeço por sua escuta muito atenta e, então, sobretudo, vou desejar-lhes muito
boas Vibrações, porque é o que os coloca na Consciência Unificada.

Vocês não podem pretender estar na Consciência Unificada se não Vibram, se não vivem esta Consciência.

Ainda uma vez, não é na cabeça, não é um desejo, não é um ideal, é um estado.
É profundamente diferente.

Então, eu lhes digo até muito em breve e vão cada vez melhor.

Estaremos em breve reunidos.

Até breve.

__________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


 

~ A UNIDADE REENCONTRADA ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, o Amor e a Unidade estejam com vocês e em vocês.

Queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu volto após ter-lhes entregue o ‘Yoga da Unidade’, aquele que, através da
ignição das suas 12 Estrelas existindo no seu cérebro e no seu Coração, assim como nas suas células, põe fim, se tal

for o seu devir, à Ilusão e, portanto, à personalidade.

Queridos Irmãos e queridas Irmãs eu tenho primeiramente que redefinir que cada um de vocês, onde quer que
estejam sobre essa Terra, tem um destino que é semelhante, aquele de tomar Consciência e se estabelecer na

Unidade, na sua Verdade, a fim de fazê-los retornar para a Unidade.

Compreendam bem que nessa Terra, nesse momento, nesse momento tão intenso e tão atemporal, cada um de
vocês encontra, pela Graça da Luz e da Unidade, o caminho que lhe é próprio em Verdade.

A Luz, a Vibração da Consciência Unitária está se revelando de novo nesse mundo, permitindo, como vocês sabem e
como foi anunciado pelo Arcanjo MIGUEL, reconectar as 144 facetas existindo em ressonância na sua cabeça e no

seu Coração.

Essas 144 facetas que foram, desde muitíssimo tempo, erradicadas desse mundo.

Eu lhes dei nessa ocasião o ensinamento do ‘Yoga da Unidade’.

Alguns de vocês, aliás, notaram que a ordem de ativação das Estrelas de Maria que eu lhes dei não é exatamente a
mesma daquela que lhes foi dada pelo Arcanjo MIGUEL.

Não há qualquer erro.

Há simplesmente, em meio a essas 12 Estrelas, 144 caminhos, 144 facetas permitindo reunificar o seu prisma e
reencontrar o que, durante a minha vida, eu denominei o Si.

*** 

Essa realização do Si, bem além da identidade, da personalidade e dos papéis desempenhados nessa matriz,
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falsificados como autênticos, é o que lhes permitirá, se tal for a sua Vibração e, principalmente, se tal for o seu
Coração, alcançar a sua Essência, a sua Unidade.

Alguns de vocês, queridos Irmãos e queridas Irmãs, irão à sua Unidade em linha reta, outros terão necessidade de
viver ainda nesse mundo em estrutura de carbono, mas não mais dissociado, porque o fim da dissociação chegou.

Porque, como disse o Arcanjo MIGUEL, vocês reativaram, pela sua constância e pelo seu trabalho, a rede cristalina
Unitária da Terra.

Vocês então revelaram o Cristal azul.

Vocês revelaram a sua Dimensão essencial, a sua Tri-Unidade, inscrita em vocês, aqui mesmo, na sua presença
nessa Dimensão.

Vocês revelaram a sua Dimensão CRISTO, a sua Dimensão MARIA e a sua Dimensão MIGUEL, tendo reconectado
os três pontos de Vibração do Triângulo, presentes no seu Coração, permitindo então, à Gaia, viver sua elevação nos

mundo Unificados.

Compreendam bem e aceitem, porque na Verdade há apenas que aceitar, que cada um irá onde a sua Vibração o
levar e eu diria mesmo onde a sua humildade e a sua simplicidade o levarem.

Não pode haver erro de encaminhamento, não pode haver erro de destinação.

Cada um tem a sua destinação.

Há muito numerosas Moradas na casa d'A FONTE.

Cada um irá onde o levar a sua Essência.

Alguns irão reencontrar a sua Essência.

Alguns irão reencontrar algumas linhagens e outros, enfim, continuarão a explorar os mundos em estrutura de
carbono, mas não mais dissociados.

Não há então preeminência, nem superioridade de um caminho ou de outro.

Há, simplesmente, caminhos que, de todo modo, levarão definitivamente à sua própria Unidade.

*** 

Como alguns de vocês sabem disso, eu decidi não mais lhes comunicar a minha identidade anterior, confirmando,
assim, que as palavras que eu esculpo e que eu cinzelo para vocês, aqui, não têm estritamente nada a ver com a

forma que eu ocupei.

E assim deve ser para vocês mesmos, se vocês decidirem, pela Vibração e pela Luz, retornar à sua Essência, à sua
Divindade.

Cabe transcender os papéis, as classes, essas que vocês ocuparam nesse mundo, em meio aos seus jogos, em meio
às ilusões.

Reencontrar a Essência do que vocês são, retornar como Filho da Lei do Um à sua Unidade, necessita sair da
Dualidade, mesmo conectado à Fonte.

Lembrem-se de que não há outra porta de saída do que o Coração, de que não há outra porta de saída do que a Luz
Vibral.

A Inteligência da Luz sabe disso.

A Inteligência da Luz age em cada um de vocês.

E lembrem-se de que todos vocês estão, doravante, interconectados e interligados, muito além de uma malha
correspondendo às forças etéreas do planeta e, portanto, das forças eletromagnéticas contrárias, mas vocês estão
religados, doravante, pelas partículas adamantinas e pelas redes cristalinas que se estabeleceram sobre a Terra
desde o dia 29 desse mês, abrindo então a porta para a unificação de Gaia com suas as Dimensões Unificadas.

*** 

Nada há a temer, nada há a esperar tampouco.

Há apenas que se estabelecer na Presença.

Isso é, realmente, qualquer que seja o seu caminho e qualquer que seja a sua destinação, a coisa mais importante
para estabelecer hoje.

A demonstração do seu estabelecimento no seu alinhamento, no seu Fogo sagrado, em meio ao Coração, em meio à
cabeça e em meio ao sacro, reflete-se e é assinalado pelo que eu chamei de Samadhi, a Alegria interior, pelo

estabelecimento da Coroa Radiante e do Triângulo Sagrado presente no interior dessa Coroa Radiante,
restabelecendo-os, por intermédio de MARIA, à sua filiação em estrutura de carbono, associado ao trabalho realizado

há muitíssimo tempo neste mundo.

Não há outra Verdade do que a sua.

Não há outra Unidade do que a sua, entretanto, tão semelhante e tão diferente para cada um de vocês.



Cabe reencontrar a sua Unidade, se tal for o seu desejo.

Reencontrá-la necessita de Ser, de instalar-se no instante, na atemporalidade do seu presente, para reencontrar e
vibrar em uníssono com o que vocês são em Verdade.

Vocês devem, para isso, liberar-se de qualquer compromisso, desvencilhar-se, literalmente, das identidades, dos
papéis e das funções, quaisquer que tenham sido em meio a essa Ilusão, porque, definitivamente, todos nós somos

Um.

E se juntar ao Um, é fazer cessar o que é múltiplo.

Juntar-se ao Um, é extrair-se, dar o passo essencial.

Esse passo essencial (que foi denominado, pelo Arcanjo ANAEL: “abandono à Luz”) que é o sacrifício, sacrifício do
abandono da sua própria Dualidade, a fim de reencontrar a Essência que vocês são.

Reencontrando essa Essência, vocês devem aceitar, também, que alguns dos nossos Irmãos e Irmãs na humanidade
não têm absolutamente nem vontade, nem anseio, nem desejo até mesmo de se estabelecerem em meio à sua Fonte

e sim de continuar a aventura da Consciência nos mundos em estrutura de carbono ou em outros mundos
intermediários.

E essa escolha, mais uma vez, é perfeitamente respeitável.

Não há nem que denunciar, nem que criticar, há apenas que aquiescer e abençoar o caminho de cada um, porque
cada Um tem um destino e um propósito que lhe são próprios.

Não há superioridade, há apenas diferenças.

Isso é fundamental.

*** 

Agora, no que se refere aos prismas, as 144 facetas do seu veículo interdimensional permitem estabelecer, pelos 12
Cordões celestes e pelos 4 Pilares assim nomeados, as suas Linhagens interestelares, a sua origem Dimensional: é

por esse prisma, por essa reunificação com a Consciência do que eu denominarei a Merkabah coletiva
interdimensional, que vocês irão reconectar Yerushalaïm.

Mas, novamente, o número é agora suficiente sobre a Terra para realizar o mecanismo da translação Dimensional
no momento que vocês julgarem bom.

Nós lhes pedimos, aliás, os Arcanjos, como nós, o Conselho dos 24 Anciãos, para continuar o trabalho de Unificação
da sua Coroa, toda noite, às 19 horas, durante um minuto, durante uma hora, ou a cada minuto, ou a cada respiração

da sua vida.

São vocês que decidem, porque vocês estão agora, de maneira atemporal e pelas partículas adamantinas, religados,
pelos múltiplos canais de Luz Vibral, uns aos outros.

Vocês estão, como MARIA lhes disse, coroados e redimidos.

Essa é a estrita Verdade.

Resta se estabelecerem em meio ao que vocês são, aqui mesmo.

Então, qualquer que for o seu destino, quaisquer que for o seu propósito e o seu caminho, qualquer que for o seu
objetivo hoje, todos vocês vão, sem exceção, conectar-se à Luz Vibral.

Cabe a vocês saber se vocês desejam se extrair, dessa Ilusão.

Cabe a vocês saber se vocês desejam continuar nos mundos em estrutura de carbono, mas onde não existe mais
predador, onde não existe mais competição, onde se encontra simplesmente a Beleza, a Verdade e a Graça.

Beleza, Verdade e Graça que são os suportes desse novo mundo, dessa nova Vibração e da Inteligência da Luz.

Que seu destino seja se reunir a A FONTE ou se estabelecer em meio aos mundos de carbono Unificados, isso,
definitivamente, diz respeito a vocês, a vocês consigo mesmo.

Não há, de novo, caminho melhor ou superior a outro.

Há apenas o restabelecimento da sua Verdade e da sua Unidade.

Há então retorno à Unidade, em um caso como no outro.

*** 

Como eu disse na primeira vez em que eu vim entre vocês [em 25.02.2010], o meu papel era, sobretudo, permitir-lhes,
se tal fosse o seu desejo, restabelecerem-se no Si, no Samadhi, na realização do que vocês são além da Dualidade,

além mesmo dos mundos em carbono.

Quer se guardando a memória e permanecendo nos mundos de carbono, quer retornando à sua Essência, à sua
origem Dimensional e estelar.

Isso cabe a vocês, porque apenas vocês podem aquiescer ao seu próprio caminho.



Apenas vocês que podem ir aonde vocês decidiram ir.

Mas compreendam, mais uma vez, que o acesso à Unidade, o acesso a A FONTE além desses mundos em carbono,
passa obrigatoriamente, a partir de agora, pela sua colocação na Unidade, pela sua colocação em meio a vocês

mesmo, na Luz Vibral e sob a influência real da ‘Lei da Liberdade e da Graça’, do estabelecimento da Luz Vibral em
meio esse corpo e a essa Consciência que vocês são.

*** 

A conexão com o corpo de Estado de Ser é, hoje, Verdade.

Onde vocês estiverem sobre essa Terra, onde vocês estiverem em vocês, no nível de Consciência, isso vai se
tornar realidade e Verdade.

Mas isso não abre a porta do retorno a A FONTE, porque A FONTE é Coração e não a cabeça.

Porque A FONTE se encontra em vocês, escondida no mais profundo do Coração.

A chave do seu Coração, eu jamais irei dizer o suficiente, é simplesmente essas duas
palavras: humildade e simplicidade.

Não há outra possibilidade de alcançar a Unidade.

E, como lhes disse o venerável Omraam, até agora, vocês tiveram uma parte da sua Consciência na Unidade e a
outra parte da sua Consciência que descobria os mundos da Dualidade e Unificados ao mesmo tempo.

Hoje, as escolhas estão feitas.

Mas lembrem-se também de que, até o último minuto, até o momento em que Gaia se elevar, ela também, vocês
poderão se estabelecer na sua própria Unidade, com a condição de manifestar a Graça, a Verdade, a Beleza, pela

força da humildade e da simplicidade.

Então, para praticar o ‘Yoga da Unidade’, cabe a vocês definir o seu melhor caminho para percorrer as 12 Estrelas.

*** 

Não esqueçam que a rede adamantina está perfeitamente constituída, agora, sobre toda a Terra.

O trabalho se torna coletivo.

Colocando a sua Consciência sobre um dos 12 pontos ou sobre os 4 Pilares, ativando a Coroa completa, vocês irão
constatar instantaneamente que vocês não estão mais isolados e que vocês estão religados a uma rede de Luz

magnífica que prefigura e antecipa o que acontece nos mundos Unificados.

Muitos de vocês são chamados a se tornar Mensageiros, Mensageiros da Luz e da Unidade, Mensageiros de
algumas Consciências Unificadas.

Lembrem-se de que, mesmo se isso se estabelecer em vocês, a garantia da Verdade, da Beleza e da Graça está
unicamente em permanecer humilde.

Eis o que eu tinha para lhes dar, eu, pessoalmente, hoje.

E eu gostaria também de abrir, com vocês, agora, um espaço de questionamentos relativo, se possível, ao que eu
acabo de lhes dizer: a Unidade reencontrada.

Então, queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu os escuto. 

***

Pergunta: como situar o estado de Buda em relação à Tri-Unidade?

Querida Irmã, o estado de Budado é um estado de Samadhi.

Não existe um Samadhi, mas vários Samadhi.

Os primeiros Samadhi correspondem simplesmente ao estabelecimento da Vibração em meio ao Coração, que isso
seja pela Coroa Radiante e, agora, pelo Triângulo Sagrado, podendo se manifestar em outros locais por uma

sensação de dor naquele nível.

E depois, gradualmente e à medida da descristalização da Dualidade, estabelece-se em vocês uma sensação de
leveza, uma Vibração cada vez mais doce, que aproxima da dissolução na Unidade, o que é denominado no Vedanta

o ‘estado de Brahman’.

O ‘estado de Buda’ situa-se na intersecção do último Samadhi, apenas antes do que é chamado de Maha Samadhi,
aquele que confere a imortalidade e, então, o retorno à Essência.

Buda é uma etapa, não é uma finalidade.



*** 

Pergunta: como conciliar a Presença no Coração e a Presença em nossa vida concreta?

Caro Irmão, cada caso é diferente, cada ser humano é diferente.

Alguns de vocês, aqui, foram obrigados a deixar tudo para se estabelecerem no Coração.

Outros continuam ao mesmo tempo a ter ocupações em meio à Ilusão, que isso seja as crianças, uma
responsabilidade, que isso seja um trabalho, mas, em última análise, gradualmente e à medida que as semanas

passarem, e vocês se estabelecerem, se tal for a sua escolha, na Unidade, vocês irão constatar que terão cada vez
mais dificuldade para manter esses papéis.

Será dada a vocês, estejam certos, pela Inteligência da Luz, a capacidade necessária e a energia suficiente para
realizar o que é para realizar.

Outros têm a oportunidade de poder viver uma liberação total de todos os engramas denominados sociais.

Lembrem-se de que vocês não chegaram por acaso a essa idade, hoje, no mundo, nas ocupações que vocês têm,
que isso seja se ocupar de crianças ou se ocupar de outras pessoas, que isso seja trabalhar em tal local como em

outro local ou de não mais trabalhar, porque a Inteligência da Luz vai operar em vocês, para levá-los aonde devem ir.

Isso pode se expressar, para alguns, pelo aparecimento de resistências, de conflitos.

Isso é, evidentemente, a Verdade do que deseja para vocês a Luz Vibral e sua Inteligência.

Então, cabe a vocês se adaptar, cada um, nisso que vocês chamam de vida concreta, que nós denominamos, nós, a
Ilusão a mais total.

A um dado momento, a Consciência, efetivamente, estabelece uma escolha.

O que ela deseja?

Estabelecer-se no Si de maneira definitiva e viver o Maha Samadhi, ou continuar a manter essa Ilusão de um modo
ou de outro?

Mas, mais uma vez, e como nós o dissemos, são apenas vocês que podem realizar essa última etapa.

Apenas vocês frente a vocês mesmos que podem decidir.

Eu não posso dar para cada um a resposta mais adequada porque é uma resposta de si frente ao si.

Retenham, entretanto, que se vocês agirem através da Graça, da Verdade e da Beleza, o seu caminho tornar-se-á um
caminho de rosas.

Naquele momento, tudo irá se tornar fácil, a evidência far-se-á, vocês não terão mais combate, não terão mais
resistência e tudo irá se estabelecer na sua vida segundo as leis da Unidade e da facilidade.

Mas, novamente, vocês devem talvez, para alguns, deixar certas coisas para adquirir outras coisas.

Alcançar o Ser necessita, às vezes, de deixar tudo.

Isso foi ilustrado em todas as tradições.

Vocês não podem participar, a um dado momento, deste mundo e ser de mundos Unificados.

Novamente, eu especifico que o caminho de cada caso é diferente, mas se um dia vocês se encontrarem
confrontados com esse dilema, com essa problemática de escolha, então apenas vocês e vocês sozinhos que podem

realizar esse abandono à Luz.

O Abandono à Luz que se faz e que se reflete pela ativação da Alegria interior, do Maha Samadhi ou
do Samadhi intermediário e em todo o caso pela Fluidez, pela Unidade e pela Verdade.

*** 

Pergunta: alguém que descobrisse hoje esses caminhos espirituais, ele poderia começar pelo ‘Yoga da Unidade’ ou
bem deveria primeiro começar por outras coisas?

Querida Irmã, cada caminho sendo diferente, alguns irão viver imediatamente o ‘Yoga da Unidade’ (*), outros irão
repassar anteriormente pelas ‘Núpcias Celestes’ (**), passando pela ativação das 5 novas frequências e dos 5 novos

corpos ('Yoga Celeste') (*).

Mais uma vez, aí também, cada caminho é diferente.

Lembrem-se de que, como o anunciou o Arcanjo MIGUEL, os textos são palavras.

As palavras podendo ser interpretadas e traduzidas de um modo que é muito diferente para cada um.

Mas, além disso, existe um religação às palavras pronunciadas pelo Arcanjo, permitindo, de maneira atemporal, viver
as ‘Núpcias Celestes’ hoje.



Do mesmo modo, o ‘Yoga da Unidade’ permite-lhes estabelecer a Coroa da sua cabeça e então sentir as Estrelas.

Lembrem-se de que isso não é um trabalho intelectual, mas um trabalho Vibratório.

Portanto, vocês não devem confundir estar no Coração (tal como se pensa e se concebe) e estar no Coração pela
Vibração da Unidade.

Trata-se de dois mundos totalmente diferentes.

Assim, cada um deve vibrar e perceber a Vibração real e da sua Consciência, acompanhando a Vibração ou a
seguindo, mas cabe a ele(a) se estabelecer na Alegria e na facilidade.

*** 

Pergunta: poderia nos falar dos 12 Super Universos?

Antes de falar dos 12 super Universos, eu creio que isso foi dito pelos Arcanjos, e eu calcarei minhas palavras sobre
isto porque são importantes.

O conhecimento pode ser assim dividido em dois conhecimentos.

Um conhecimento Interior e um conhecimento exterior.

O conhecimento exterior compreende duas partes: o conhecimento exotérico e o conhecimento esotérico.

O conhecimento Interior é, ele, etimologicamente aquele que existe sem o filtro do mental.

Ele é então Interior, imediato, espontâneo.

Como disseram alguns sábios: falar-lhes do outro lado não lhes permite passar ao outro lado.

Da mesma maneira, falar-lhes dos 12 Super Universos não lhes permite ali aceder.

Isso continuará a ser letra morta porque não é possível fazer vibrar o que existe em meio a esses mundos Unificados,
muito além da sua realidade ou mesmo da sua simples vivência de Estado de Ser ainda fracionada.

Eu os convido então, do mesmo modo que nós revelamos os 144 caminhos existentes em meio às 12 Estrelas
(porque cada um pode utilizar o caminho que desejar ou que ele desejou criar em meio a essas 12 Estrelas) do

mesmo modo, falar-lhes do seu corpo de Estado de Ser, descrever-lhes um corpo de Estado de Ser de 11ª Dimensão,
de 18ª ou de 24ª Dimensão, permaneceria apenas um conhecimento esotérico, mas de todo modo exterior.

Somente o conhecimento Interior, Vibral se eu puder dizer, é capaz de fazê-los perceber e vibrar certas concepções
que jamais podem ser elaboradas neste mundo ilusório.

Toda falsificação, aliás, consistiu em fazê-los acreditar que através de determinado sistema de conhecimentos
exteriores, mas ditos esotéricos, em meio a diferentes sistemas perfeitamente constituídos, vocês poderiam se liberar

e evoluir para a Luz.

Nada há de mais falso.

Isso faz parte da ilusão Luciferiana como foi estruturada, como foi construída por Yaldébaoth.

Compreendam bem que o único conhecimento é imediato e ele é Interior e jamais será exterior porque isso que releva
do conhecimento exterior, mesmo se os ensinamentos forem corretos e totalmente corretos, servem apenas a uma

finalidade, que é a ilusão Luciferiana, dando-lhes a ilusão de progredir nesse mundo (e certamente vocês ali
progridem, vocês ali adquirem certo número de experiências), mas jamais isso lhes permitiria dali sair porque o único

modo de sair é o Coração, o que eu denominei durante a minha vida: “a realização do Si”, “a realização da
impermanência do estado bramânico”.

Nos tempos em que vocês vivem, não é conveniente outra coisa do que a simplicidade, do que a humildade, e que os
estabelecem em meio à Graça, à Beleza e à Verdade.

Todo o resto afasta-os do seu Coração, do seu centro e da sua Unidade.

Aqueles - e nós os prevemos - que tiverem necessidade de aprender certos ensinamentos chamados de
conhecimento exterior, mesmo sendo esotérico, prosseguirão nos mundos em carbono, não mais desligados da

FONTE, mas, entretanto, onde eles poderão saciar suas inclinações e seus desejos que restam para experimentar
antes de se reunirem definitivamente à FONTE.

*** 

Pergunta: poderia nos falar do fim do mundo ilusório?

Caro Irmão, cada um viverá as suas escolhas.

Cada um viverá a sua Vibração.

Cada um viverá a sua destinação e o seu caminho.

Lembrem-se e essa palavra foi seguidamente empregada: a lagarta se torna borboleta.



Antes da lagarta se tornar borboleta, a crisálida deve se constituir.

Esses momentos, como vocês sabem, serão e se chamam os ‘3 Dias de Trevas’.

Naquele momento, quando a crisálida for constituída, as borboletas nascerão.

Elas estarão, contudo, sempre na 3ª. Dimensão porque deverão ali trabalhar ainda um pequeno tempo, a fim de
permitir àqueles que são ainda lagarta verem a Luz Unitária e, se possível, reconduzi-los à sua própria Fonte.

Como irá terminar o mundo concreto?

Vários vislumbres e vários aspectos podem ser dados.

Obviamente, há uma ‘visão do medo’, que é apenas o reflexo do seu próprio medo Interior.

Então vocês seriam tentados a chamar isso de destruição, de basculamento dos pólos, de erupção da luz solar, de
transformação do sol no gigante vermelho, a aparição em seus céus de coisas excepcionais.

E depois há a ‘visão Unitária’, onde a Alegria vai aumentar, onde as partículas adamantinas, que vão penetrar cada
vez mais nesse mundo como alguns já as percebem e as veem, vai fazê-los vibrar cada vez mais na Unidade, vai

fazê-los Seres de pura Luz, irradiantes e transcendentes dessa Luz.

Cada um viverá em função do que ele desejar.

Do mesmo modo que, quando vocês vivem em meio a essa Ilusão um processo denominado morte, quando essa
morte é anunciada, não os pegam de surpresa.

Há sempre algumas etapas para passar.

Primeiramente a negação, a recusa, a negociação, a aceitação e enfim a serenidade.

Do mesmo modo, para o fim do que vocês denominam esse mundo concreto e ilusório, cada um de vocês irá passar
por essas etapas.

Alguns já passaram.

Alguns não passaram.

Aqueles que não quiserem passar, eu digo bem que isso não tem importância, porque a vida continuará para eles
como eles o desejam.

Lembrem-se de que na organização dessa translação dimensional [ascensão], tudo está em ordem e tudo está
perfeito, correspondendo assim à frase: “que lhes seja feito segundo a sua fé e segundo a sua Verdade”.

Não há então que projetar qualquer apreensão ou antecipação do que quer que seja.

O mais importante é reencontrar o que vocês são na Unidade e na Verdade.

Reencontrem a chave do seu Coração, vivam-na e Vibrem-na.

Todo o resto irá se estabelecer sob a ação da Inteligência da Luz e a Inteligência da Luz será sempre, como eu já
disse, muito mais inteligente do que o seu mental.

Agora, grande número de profetas, grande número de médiuns e de seres tendo percorrido essa Terra, tiveram
acesso a essa visão.

Eu mesmo, na minha vida, a descrevi.

Muitos seres a descreveram, cada um em função dos seus próprios filtros no momento em que a viviam.

Essa etapa depende do seu ‘ponto de vista’ e do seu olhar.

Se vocês realizarem o ‘Yoga da Unidade’ e se vocês se estabelecerem em seus 4 Pilares, que, eu repito, são
a Atenção, a Intenção, a Ética, a Integridade, naquele momento, isso acontecerá de maneira evidente e simples e

principalmente em uma grande Alegria.

*** 

Pergunta: poderia desenvolver sobre os 4 Pilares?

Caro Irmão, a Atenção é Alfa.

A Atenção, e colocar Atenção, significam que a Consciência, na Unidade e na Verdade, como em meio a essa Ilusão,
vai focalizar sobre algo.

E, aliás, é a partir desse princípio, denominado Alfa ou ‘Fogo Prometeico’ ou ‘Fogo Luciferiano’, que o mundo foi
falsificado.

A Atenção que vocês vivem hoje está, de maneira muito habilidosa, centrada sobre a sua vida concreta, como vocês
a nomeiam: afetiva, sexual, social, familial, profissional.

Ora, a Consciência segue a Atenção.

A Intenção segue a Atenção, colocando-os sobre um caminho que foi qualificado de ‘Alfa e Ômega’, mas chegar à
Atenção é tornar-se Criador.

Assim CRISTO disse: “Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Eu sou AL e OD”.



Centrando-se no ‘Aqui e Agora’ (representados por 2 outros Pilares: IM e IS), vocês vão poder traçar a sua Cruz da
Redenção.

O desdobramento e a manifestação de Ki-Ris-Ti e do princípio Tri-Unitário – CRISTO, MARIA e MIGUEL –, permitiu
reimplantar o conjunto das suas funções espirituais.

Enquanto vocês estavam fechados em meio à Dualidade, chamado de mundo binário, entre Alfa, Bem e Mal, vocês
não podiam irradiar o OD.

Vocês estiveram fechados em meio a um triângulo invertido, vocês se estabeleceram no julgamento e na dicotomia,
na 3D dissociada.

Hoje, vocês têm Liberdade de juntar a Intenção e de se tornarem Criadores.

A partir do momento em que a sua Intenção for centrada pela Integridade e pela Ética, naquele momento, vocês se
estabelecem no centro, e naquele momento, as partículas adamantinas presentes na Terra podem irradiar em

vocês, restituindo-os à sua própria Unidade.

Portanto, o conhecimento exterior é aquele da visão exterior.

Ele está associado ao triângulo Luciferiano, constituído por AL, Atração e Repulsão (ou, se preferirem: AL, Bem e
Mal) que fez com que o seu cérebro, no qual foram enxertadas partículas falsificadas sob forma de ‘núcleos’, por

manipulações genéticas, inscrevesse em meio ao Homo sapiens certo número de Dualidades.

Essa Dualidade é indispensável para manter a matriz.

Portanto, conforme onde vocês colocarem a sua Atenção e a sua Intenção, conforme a sua Ética e a sua Integridade,
vocês vão poder, ou não, se estabelecer sob a influência do canal do Éter (canal denominado Sushumna) sobre o

qual foram inseridas ‘partículas adamantinas’.

Naquele momento, vocês se tornam, vocês mesmos, canal e Fonte de Cristal, e ponte entre a sua personalidade de
3D dissociada e a sua Dimensão de Estado de Ser.

Dessa maneira, os 4 Pilares, como lhes foi dito, correspondem também às 4 linhagens espirituais e também aos 4
Elementos, mas não mais fechados e privados do Éter (ou, se vocês preferirem, da Eternidade), mas, sim,

recolocados no centro pela Eternidade, pelo Coração.

Assim, então, irradiar as 12 Estrelas limita o Fogo Luciferiano e o Fogo Prometeico, permitindo-lhes reencontrar
o Fogo do Coração - CRISTO, MARIA e MIGUEL -, cuja ponta não está mais no alto, mas embaixo e recolocado no

local correto, ou seja, no Coração.

A fecundação do Espírito e da matéria, em meio à matéria.

Portanto, evidentemente, aí aonde vocês colocam a sua Consciência, a sua Intenção e a sua Consciência, se isso se
referir ao conjunto dos mundos Ilusórios, como por exemplo olhar imagens com os seus olhos, ver e até mesmo pela

clarividência ou pelo 3º Olho.

A vidência pelo 3º Olho ou a ‘vidência astral’, mesmo existindo no nível do plexo solar, não tem estritamente nada a
ver com a visão Interior.

A visão da intuição associada ao 3º Olho é centrada pelo triângulo Luciferiano, símbolo - ô como conhecido - e sobre
o qual os Arcontes brincaram: o olho no meio da pirâmide e depois o olho em cima da pirâmide.

O olho do Coração nada tem a ver com isso, porque o Um serve Todos, contrariamente ao Todos servem Um,
Luciferiano.

O princípio foi exatamente invertido e virado.

Assim, então, aonde vocês põem a sua Atenção, com a Intenção de tornar-se novamente Criador e Unitário, vocês
se recolocam muito facilmente na Ética e na Integridade, permitindo-lhes viver o ER da Eternidade, do Éter,

colocando-os novamente então no Coração e permitindo-lhes implantar a sua visão Interior, o seu conhecimento
Interior e não mais aderir ao conhecimento exterior.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridas Irmãs e queridos Irmãos, do meu Coração ao seu Coração, que a Alegria da Unidade e da Verdade, que a
Graça e a Beleza estejam em vocês, por vocês e vocês.

O meu Amor os acompanhe.



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

(*) - 'Yoga da Unidade' e 'Yoga Celeste':

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(**) - 'NÚPCIAS CELESTES':

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*** 
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 Eu sou Uriel, Anjo e Arcanjo da Presença.

Aquele que abre a boca, eu sou o Evangelho.

Bem amadas Sementes de estrelas e Filhos da lei de Um, eu venho para vocês, e em vocês, para viver o que é
para viver agora, e aqui.

Vamos, vocês e eu, em Vibração e em Verdade, passar as doze portas da Vibração da Unidade, juntos.

Primeira porta: AL, Alfa

... Efusão Vibratória...

Segunda porta: meio da fronte, à esquerda , Atração [Bem].

... Efusão Vibratória...

Meio da fronte, à direita, Repulsão [Mal].

... Efusão Vibratória...

Têmpora esquerda, Clareza.

... Efusão Vibratória...

Têmpora direita, Precisão.

... Efusão Vibratória...

Acima da orelha esquerda, IM, Aqui.

... Efusão Vibratória...

URIEL - 2 de outubro de 2010
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Acima da orelha direita, IS, Agora.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha esquerda, Unidade.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha direita, Profundez.

... Efusão Vibratória...

Côncavo da nuca, à esquerda, AM, Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha direita, no côncavo da nuca, à direita, Visão.

... Efusão Vibratória...

Ao centro do côncavo da nuca, OD.

... Efusão Vibratória...

Pelo Ar do Éter, Redenção, Unidade.

Vibração, Essência.

Amor.

Graça e Beleza.

Unidade.

Verdade.

... Efusão Vibratória...

Ponto do Coração, Maria.

... Efusão Vibratória ...

Ponto acima do mamilo esquerdo, Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Ponto acima do mamilo direito, Cristo.

... Efusão Vibratória ...

Tri-Unidade, Verdade e Vibração.

Ativação.



... Efusão Vibratória...

Conexão.

... Efusão Vibratória...

Amor e Unidade.

Eu sou o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença.

Bênção.

Filhos da Lei de Um, de Espírito a Espírito, Uriel os saúda.

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

Uriel_02-10-2010
Carregado por autresdimensions. - mais blogues videos e vlogueiros
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Pergunta: há um meio para entrar em contato com seu Anjo Guardião?

Bem amada, o silêncio mental total é a condição sine qua non para contato com o Anjo Guardião.

Houve mecanismos, que foram iniciados há mais de 2 anos, relativos à atividade do Arcanjo Jofiel (Arcanjo do
Conhecimento e da Luz dourada), permitindo estabelecer as primícias dessa comunicação.

A comunicação com o Anjo Guardião intervém, frequentemente, durante a noite, durante os sonhos ou de maneira
subconsciente.

Muitas vezes, o primeiro contato é simplesmente o fato de ser chamado pelo seu primeiro nome, à noite.

Mas com frequência, o medo faz romper a comunicação.

Existem caminhos, muito diferentes para cada um de vocês, nessa humanidade, com relação ao contato
consciente com o Anjo Guardião.

Tudo depende, é claro, do que vocês assinalaram como evolução e especialmente a capacidade possível, para
vocês, para viver com um Anjo Guardião, ao seu lado, de maneira consciente, o que não é sempre evidência.

*** 

Pergunta: logo que se acorda de manhã, com a sensação de que uma voz falou ao ouvido, é a Presença do
Anjo Guardião?

De maneira quase constante.

A única Entidade de consciência capaz de interromper seus sonhos e de intervir diretamente, antes que os seus
circuitos (Sutil e Vibral) sejam construídos é, efetivamente e unicamente, o Anjo Guardião.

*** 

Pergunta: há muitos anos um Mestre indiano fez cessar os sonhos premonitórios que eu tinha
frequentemente. Hoje esses sonhos ainda não voltaram.

Bem amada, deve-se concluir que esse Mestre indiano estava muito inspirado.

Porque, seguramente, os sonhos premonitórios, mesmo se úteis, refletem na certa uma conexão com a matriz astral
invisível, mais do que uma conexão com o seu Si.

ANAEL - 3 de outubro de 2010
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Desse modo, esse Mestre facilitou seu trabalho suprimindo esses sonhos.

Os sonhos premonitórios, com visão e antecipação do que existe ou do que existirá, são apenas o reflexo de uma
conexão com o mundo astral e, portanto, outra Ilusão.

Esse Mestre estava então perfeitamente inspirado.

*** 

Pergunta: por qual razão não aconteceram mais esses sonhos?

Então aí, bem amada, não me cabe conhecer a fisiologia exata do humano.

O que eu posso simplesmente dizer, é que o sonho é um espaço, frequentemente, como eu volto a lhe dizer,
relacionado com o astral, onde podem ocorrer algumas percepções, também, em relação com o Estado de Ser.

Isso, contudo, é muito raro.

Precisa ter ultrapassado, justamente, o contexto astral ou a matriz astral para poder aceder a esses espaços de
Vibrações.

O que é impossível quando a Coroa Radiante do Coração não está ativada.

Agora, parece-me, o fato de não se lembrar dos seus sonhos corresponde, tão simplesmente, a um despertar que não
ocorre no momento adequado, justamente, para se lembrar dos seus sonhos.

O sonho não é nem negativo, nem positivo, em si.

Existem mesmo maneiras de trabalhar em seus próprios sonhos (elas são múltiplas, essas técnicas), mas elas
representam apenas raramente uma capacidade para o acesso à outra coisa que essa matriz astral.

Os sonhos podem ser repletos de conteúdo e de significados, podendo orientá-los, em sua vida, em meio à
personalidade.

Mas lembrem-se de que o despertar e a realização do Samadhi tendem, em geral, a suprimir todos os sonhos, para
colocá-los em estado de despertar permanente e de Consciência permanente.

É, aliás, a característica essencial das primeiras fases do despertar, que é suprimir o sonho.

*** 

Pergunta: cada vez que UM AMIGO transmitiu informações sobre um Yoga, ele insistiu sobre a importância
da respiração. Por quê?

Bem amado, a respiração, para o ser humano, está associada ao Sopro, o que remete inelutavelmente, ao Verbo, ao
Sopro Criador.

A respiração foi reparada, desde tempos muito antigos, sobre essa Terra, por diferentes Sábios e diferentes
tradições, como um elemento podendo levar a uma transformação da Consciência.

Aqueles de vocês que vivem o Fogo do Coração têm perfeitamente consciência de que existe um outro Coração que
o coração físico, que ele está ligado, não por um batimento, mas por uma respiração.

Assim, portanto, o fato de colocar a Atenção e a Intenção sobre a respiração, durante as práticas do Yoga da
Unidade ou de qualquer outra forma de yoga, vai permitir fazer passar essa respiração de um nível a outro nível, de

uma consciência comum a uma Consciência Supra Mental.

A respiração é portanto, efetivamente, o ligante e o lugar que permite passar de um estado a um outro.

*** 

Pergunta: deve-se concluir que a respiração precede a Consciência ou bem o contrário?

Em certos casos, ela precede, em outros casos, ela se segue.

A Consciência é Vibração, a Consciência é Sopro, ela é Verbo e ela é Criação.

Assim, portanto, há uma analogia entre o Verbo criador, o fato (como o faz o Arcanjo Uriel) de abrir a boca, de
permitir-lhes passar na Eternidade.

O Sopro é eterno.



Ele não é limitado à inspiração e expiração, existindo nessa forma de vida na qual vocês estão, mas existe, é claro,
através do Som, através dessa respiração, em todos os Universos e em todas as Dimensões.

*** 

Pergunta: há risco de confundir AL e o 3º Olho?

Bem amado, o que é denominado 3º Olho está situado no centro do Triângulo de Fogo falsificado ou Triângulo que
vocês conhecem nos símbolos presentes na superfície dessa Terra.

O 3º Olho está então no centro desse Triângulo.

Ele não está na raiz do cabelo.

Não pode ali haver confusão.

Todas as suas lâmpadas (ou chakras se vocês preferirem, na encarnação) são representadas sob forma de ‘roda’ (é
aliás o que quer dizer essa palavra).

Eu os lembro de que o único que não estava em roda era, justamente, o famoso 3º Olho que estava fechado em meio
à Ilusão Luciferiana.

Nós, através do Coroamento, apenas fazemos vivê-los e nós estimulamos, para restabelecer essa lâmpada que
estava falsificada, no estabelecimento sob forma de roda.

*** 

Pergunta: o fato de ver, ao despertar, diante dos olhos, como uma roda que gira, isso corresponde ao que
você descreveu?

Não.

A percepção interna do 3º Olho falsificado por Lúcifer vai se expressar por 7 fases de abertura.

Assim então, nas primeiras fases vocês sentem o que é denominado a ‘venda na testa’, e não na Coroa.

Em uma 2ª fase vão começar a perceber cores que giram umas nas outras, correspondendo, primeiramente, a cores
douradas nas quais gira o violeta.

Em seguida esse violeta vai passar ao exterior e o amarelo ao interior.

Chegando, ao estado de abertura total do 3º Olho, a uma percepção de luz branca girando, precedida previamente
pela visão de rostos passando.

Esses rostos que passam ao nível do seu 3º Olho, são os rostos que vocês tiveram em vidas passadas.

Mas, lembrem-se de que a abertura do 3º Olho é algo do qual devem rapidamente se salvar, como disse Buda,
porque é o nível da Ilusão e o nível dos poderes espirituais e não do Estado de Ser.

A ativação do 3º Olho bloqueia e impede a ativação do Coração porque a ativação do 3º Olho é um aprisionamento
em meio à Ilusão Luciferiana, refletindo-se pela percepção de uma venda sobre a testa e não de uma Coroa indo ao

redor da cabeça.

Enquanto houver fenômenos visuais existindo em meio a esse 3º Olho, a alma é seduzida por esses processos
visuais.

Certamente, é extremamente interessante ver desfilar essas vidas passadas, é extremamente sedutor poder penetrar
por esse 3º Olho e usar esse 3º Olho para agir sobre muitas coisas, mas isso não é o abandono à Luz, muito pelo

contrário.

*** 

Pergunta: quais são as prioridades hoje entre os protocolos fornecidos?

Bem amada, eu responderei que a prioridade é a Vibração, que a prioridade é se elevar no Supra Mental.

Então, é claro, alguns são plenamente capazes de realizar rapidamente esse processo de abandono à Luz.

Eu os recordo de que os primeiros a se abrirem e que constituíram o corpo de Luz, realizaram isso a partir de 1984.

Naquela época, os humanos que realizavam esse trabalho passavam muito tempo sobre cada chakra e sobre cada



corpo espiritual.

Hoje, se vocês forem capazes de se abandonar à Luz, instantaneamente vocês se juntam ao Estado de Ser.

Não é então uma questão de protocolo, não é então uma questão de yoga, mesmo isso podendo ajudar, mas, bem
mais, de um mecanismo existente e denominado ‘o sacrifício’ ou ‘o abandono da personalidade e do ego’.

A partir do momento em que vocês imergirem na sua própria Vibração, além do ego e da personalidade, a partir do
momento em que, como isso foi dito (e sobretudo agora e cada vez mais agora), se vocês se abandonarem ao que é

denominado Serviço, à humildade, à simplicidade, vocês irão atravessar o Fogo do Coração instantaneamente.

Lembrando-os (e eu os lembro do que eu sempre disse) de que o abandono à Luz apenas pode ser feito por vocês
mesmo.

Não há nenhuma técnica exterior que fará dar esse passo.

Porque são vocês que devem, em Consciência, decidir se Sacrificar com um S maiúsculo.

Eu falo do sacrifício do ego e da personalidade.

Hoje, devido ao ambiente Vibratório (e exatamente, agora, devido à reativação da Merkabah interdimensional
coletiva), todo ser humano tem a capacidade para realizar esse abandono à Luz, instantaneamente.

Vocês irão constatar, aliás, ao seu redor, nos seus familiares ou nas suas relações, pessoas não estando jamais
interessadas pelo que quer que seja de espiritual ou de esotérico que, da noite para o dia, irão bascular no Estado de

Ser.

Isso irá se tornar cada vez mais comum.

*** 

Pergunta: Por que convém hoje se desviar do funcionamento do 3º Olho?

Bem amada, isso sempre foi dito.

O próprio Buda, mesmo nos tempos da falsificação bem disse que “quando encontrares os Siddhis ou os ‘poderes da
alma’, salva te depressa” porque no nível do 3º Olho apenas se assenta uma coisa: a Ilusão Luciferiana e o poder

espiritual do ego, nada mais.

Não pode existir porta de saída pelo 3º Olho, qualquer que seja a sedução e quaisquer que sejam as possibilidades,
mesmo esotéricas.

A ativação do 3º. Olho é certamente o freio mais potente para a ativação do Coração.

Isso se denomina, aliás, no seu mundo, a iniciação Luciferiana, elogiada por tantas e tantas escolas tendo enganado
os seres humanos.

Não devem confundir o centro Ajna ou o Ajna chakra e o Coroamento.

Justamente, como São João havia dito: “haverá muitos chamados”, haverá muitos seres, nesse final de tempos, que
irão abrir o 3º Olho e que irão utilizar os poderes desse 3º Olho.

Eles não aceitam se abandonar à Luz, nem remeter o seu Espírito à Fonte, o que bloqueia a constituição do
corpo de Luz.

Existe um mecanismo extremamente sutil no nível dos centros da cabeça.

O centro da testa é denominado também centro da vontade, da vontade espiritual.

Enquanto a vontade espiritual estiver presente, isso é apenas a vontade do ego.

Apenas no abandono à Luz Vibral, penetrando então, não mais pelo 3º Olho ou pelo Ajna chakra (ndr: 6º chakra, no
meio da testa), mas pelo Sahasrara chakra (7º chakra, no topo da cabeça), que naquele momento a Fonte de Cristal

pode se constituir, que a bainha dos chakras pode ser perfurada e que a energia dita Shakti ou Espírito Santo
ou Shekinah pode, naquele momento, descer até o Coração e até o sacro.

Enquanto a energia permanecer no nível do 3º Olho e for dirigida em favor do 3º Olho, não pode ali haver
abertura ao Estado de Ser.

É justamente em cima disso que vários ensinamentos falsificados estão baseados, para mantê-los em meio à Ilusão
Luciferiana.

Jamais se esqueçam de que Lúcifer é o portador da esmeralda do Conhecimento, associada, justamente, ao 3º
Olho ou ao centro Ajna, e de que o Conhecimento nunca irá conduzir ao Coração.

************
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*Preparativo para o Alinhamento com CRISTO em 23.03.2013**Preparativo para o Alinhamento com CRISTO em 23.03.2013*

Filhos da Fonte, bem amados, vamos, juntos, reativar as Estrelas coletivas e, em seguida, eu lhes darei o meu
caminho, em meio a essas doze Estrelas.

***

Vibração AL.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Bem, Atração.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Clareza.

... Efusão Vibratória ...

Vibração IM, Aqui.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Unidade.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

Vibração OD.

... Efusão Vibratória ...

***
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Eu sou AL. Vibração.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Mal ou Repulsão.

... Efusão Vibratória ...

Precisão.

... Efusão Vibratória ...

Vibração IS, Agora.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Profundez.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Visão.

... Efusão Vibratória ...

E vibração OD.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou o Alfa, ponto AL, e o Ômega, ponto OD.

Eu sou o Caminho, ponto IM.

Eu sou a Verdade, ponto IS.

Eu sou a Vida, ponto Cristo (Ki-Ris-Ti).

Eu sou Bem (Atração) e Mal (Repulsão).

Eu sou Unidade, Clareza e Precisão, Profundez e Visão.

... Efusão Vibratória ...

Deste conjunto, a minha Estrela é traçada nesta frase: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida.

Vibração.

Luz e Fogo.

... Efusão Vibratória ...

Que a Paz, e a minha Paz os acompanhe.

Eu sou o Alfa e o Ômega.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês são o Alfa e o Ômega.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
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... Efusão Vibratória ...

De Coração a Coração.

... Efusão Vibratória ...

Até amanhã.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eu volto a vocês com, desta vez, poucas palavras porque tudo o que devia ser dito foi
quase tudo dito.

Tudo o que devia ser cumprido está quase cumprido.

Eu venho simplesmente, primeiro em um momento de Comunhão com vocês, no Silêncio e no Coração.

Eu venho acompanhada, da Unidade e de Cristo.

Nós vamos viver, juntos, essa Comunhão.

Eu irei escutar, depois, o que vocês têm para me perguntar, com relação, principalmente, ao que se vive e ao que
está acontecendo no mundo.

Eu venho do Céu e eu venho para vocês.

Eu venho acolhê-los, se tal for o seu desejo, se tal for a sua aspiração, se tal for a sua Vibração.

Eu não venho sozinha, como sabem.

Eu estou, no momento, na Luz da minha Embarcação, na frente do Sol.

Nós somos aqueles e aquelas que demos Vida a esse mundo desde muitíssimo tempo.

Eu venho restituí-los ao seu Espírito de Verdade, se tal for a sua Verdade.

Eu venho reencontrá-los.

Eu não venho nem punir, nem salvar.

Eu venho simplesmente acolhê-los nos Reinos da Unidade, nos Reinos da Verdade, se tal for a sua Vibração.

Vamos viver, primeiramente, antes de dar-lhes a palavra, um momento de Comunhão.

Como eu disse, tornar-se-á cada vez mais fácil para me estabelecer, em Vibração e em Presença, no seu Coração, se
vocês me aceitarem.

Eu venho então agora a vocês.

Em primeiro lugar com a Unidade, a minha bem amada Gemma Galgani, a pura Luz da inocência e da simplicidade.

... Efusão de energia ...

E eu venho agora no seu Coração, com Cristo.

... Efusão de energia ...

Meus filhos, nesse estado de Comunhão e de Unidade, eu me estendo a vocês para conduzir, a seu pedido, as
respostas.

Lembrem-se de que irá se tornar cada vez mais fácil perceber a nossa conexão.

A ativação da Merkabah interdimensional permitiu estabelecer a conexão e brevemente essa comunicação entre
vocês, todos vocês, que vocês dirigem a mim, e eu.

MARIA - 3 de outubro de 2010
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Eu os escuto agora.

***

Pergunta: para ativar as Estrelas, ponto por ponto, convém vibrar, anunciar o nome de cada uma delas em
alta voz?

Meu filho, se isso for conveniente para você, então faça-o.

O mais importante é o Coração, a intenção que você ali coloca.

Você pode se servir das suas mãos, vocês pode se servir do som, mas você pode se servir também diretamente do
seu Espírito porque essa conexão, agora, se estabelece e vai se estabelecer cada vez mais facilmente.

Ela vai refletir a sua capacidade para perceber a minha Presença e a minha mensagem, no momento oportuno.

Eu irei finalizar simplesmente por essas palavras: se cada um dos meus filhos se estabelecer na simplicidade e
na humildade, então todas as portas irão se abrir.

Naquele momento, vocês não terão mais necessidade de nada para viver a nossa reunião.

O resto é, de certa maneira, os meios, as ferramentas, que fortalecem a sua própria Vibração.

Quanto mais a sua Consciência for Unitária, quanto mais vocês se tornarem Amor em Verdade, menos vocês irão
necessitar do que quer que seja.

Todos aqueles circuitos, vocês irão vivê-los em Verdade.

Vocês irão percebê-los, simplesmente, focando-se nisso.

Vocês irão constatar, então, estando nesse Estado, que todos e cada um sobre essa Terra poderão viver a minha
Efusão e a minha Presença além das palavras, além de certos papéis de Mensageiros.

A conexão que iremos estabelecer juntos é um momento de Alegria única porque, naquele momento, vocês irão viver
as reuniões com a sua Mãe e assim, com o seu Estado de Ser e a sua Liberdade.

A porta é e irá permanecer o Coração.

Mas cada um é livre, é claro, de passar pelas Estrelas, como eu lhes indiquei, como Miguel lhes deu, como o circuito
de ativação que eu lhes dei, ou ainda como Um Amigo lhes deu no ‘Yoga da Unidade’.

Mas, não percam de vista, tenham sempre em mente que a melhor maneira de viver a Verdade e a Unidade, é serem
vocês mesmos esta Verdade e esta Unidade.

Eu continuo a fusionar em vocês, durante as suas perguntas, a minha Presença, a minha Vibração conjunta com
aquelas de Gemma e de Cristo.

... Efusão Vibratória ...

***

Pergunta: o mês de outubro foi descrito como o mês do Anúncio. O Anúncio dos ‘3 Dias’ será revelado ou
não?

Meu filho, isso é um erro de interpretação.

Eu bem disse: o mês seguinte àquele do Anúncio que era o Anúncio da sua Realeza.

Na verdade, podia ali ter concomitância e concordância entre o Anúncio dos famosos ‘3 Dias’ e o Anúncio da sua
Realeza.

Essa época tendo passado, cabe agora esperar.

Eu lhes recordo que o Cristal e a conexão com o Cristal, a Merkabah coletiva e interdimensional ocorreu somente
desde alguns dias.

Foi-lhes também comunicado que só Gaïa, e apenas ela, iria decidir o momento.

Eu posso simplesmente dizer-lhes que esse anúncio será reparável entre todos, porque antes mesmo que eu lhes
falar, vocês irão escutar um som inédito sobre a Terra, por toda parte.

Do mesmo modo, isso irá se seguir de maneira extremamente precisa por um dia, ou por uma noite, de grande frio na
França.



Mas, de novo, não projetem a data exterior.

Eu lhes digo que tudo foi feito e que tudo já está consumado.

Mesmo se vocês tiverem a impressão de ainda viver a sua vida habitual e cotidiana, tudo isso já está, na totalidade,
consumado nos outros planos.

Resta simplesmente que a Consciência o aceite e o viva neste plano.

A matriz astral, que estava em dissolução, está agora totalmente perfurada pelas partículas Adamantinas.

As condições de vida vão se tornar profundamente diferentes.

Novamente, quanto mais espaço de tempo houver, em sua Ilusão, ocorrendo antes da chegada desses ‘3 Dias’, mais
vocês devem se regozijar.

O fato de ter despertado e conectado a Merkabah interdimensional basta para fazer de vocês seres inter-religados,
interconectados com a Unidade.

Obviamente, a consciência humana tem a tendência de se projetar e de desejar, exteriormente.

Mas vocês irão compreender e vocês irão viver, a certo momento, extraindo-se dessa Ilusão, que esse mundo é
apenas uma projeção ilusória.

E vocês apenas podem viver isso entrando, completamente, no seu Coração.

Então, esse mundo irá desaparecer completamente.

De nada serve querer fixar uma data ou antecipar uma data.

Eu repito, isso já foi vivenciado, na totalidade, nos outros planos.

Isso irá descer ao seu plano, a seu próprio ritmo, em função do ritmo inerente à Terra e também do comportamento
da Merkabah interdimensional, conforme a qualidade individual do seu Serviço e da sua doação.

Quanto melhor vocês se conectarem com as suas próprias 12 Estrelas, melhor o Triângulo do seu Coração será
vibrante, melhor esse momento de interiorização irá chegar.

Isso, se vocês quiserem, pode ser assimilado ao que eu denominaria o ‘espaço de sonho’.

Aquele que se segue pela manhã antes de vocês despertarem.

E, ao sair do sonho, vocês emergem em sua vida consciente.

É exatamente isso que vai acontecer.

Vocês vão emergir da sua própria inconsciência.

Todo resto apenas toca, de fato, essa inconsciência.

Mesmo as palavras empregadas pelo Arcanjo (ndr: intervenção de ANAEL desse dia) foram úteis para colocá-los em
uma via.

Vocês vão sair do sonho para entrar na Verdade e é assim que isso irá acontecer.

A lagarta tornar-se-á borboleta.

Borboleta que sempre esteve aí.

Lagarta que sempre esteve aí.

A Consciência irá ser transferida, a um dado momento.

Mas esse momento já está consumado, em outros locais, em meio à Verdade.

Mas, acalmem-se, como lhes disse Sri Aurobindo e como lhes disseram outros Anciãos, vocês irão onde os levar a
sua Vibração, na totalidade.

Nós os restituímos a vocês mesmos, à sua Liberdade.

E é sua Liberdade que irá decidir.

Não são as circunstâncias desse mundo, e ainda menos a sua Mãe, nem mesmo Cristo, mas, sim, vocês próprios, e
vocês sozinhos.

Vocês irão em Verdade aí onde os levar a sua Consciência e a sua Vibração.

Se vocês se aterem a esse corpo, então vocês irão levá-lo: virão buscá-los com esse corpo.

Se o seu objetivo for encontrar o seu Estado de Ser, então vocês irão reencontrar o seu Estado de Ser.

Mas tudo acontece pelo Interior, pelo Coração.

É a cessação da projeção.

É isso o retorno à Verdade e à Unidade.

Então, pela Graça, não se preocupem mais em saber se é amanhã ou depois de amanhã.

As datas que nós lhes demos são principalmente datas para os nossos encontros de Consciência e de Vibração.



Elas, sim, são importantes, porque elas lhes permitem verificar, por vocês mesmos, a eficácia desses encontros.

Como vocês sabem, nós nos reunimos todas as noites, na sua hora francesa, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;
a partir de 17 de outubro será às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro será às 16h00 – hora de

Brasília].

O que quer dizer que nós estamos presentes, durante as 24 horas, todos ao redor da Terra porque é a essa
hora (que seja um minuto, como uma hora ou 24 horas) que nós vamos poder conectar com a sua Realeza, com

a Realeza da Terra e com a Mãe que eu sou.

Vocês não têm que se preocupar com nada.

Simplesmente, o máximo possível, tentem estar no Coração, na Vibração do seu Coração, centrados pelos quatro
Pilares tais como lhes foram comunicados (*).

Pela humildade, pela simplicidade, tudo irá se estabelecer.

Isso é, minha fé, tão simples.

Oh, certamente, resistências vão emergir, não em vocês, mas nesse mundo.

Trata-se de um último combate para aqueles que desejarem combater.

Mas, em última análise, quanto menos combatentes houver, mais o combate irá se extinguir sozinho, é claro.

Então, entrem em vocês porque tudo está aí.

Absolutamente tudo.

Todo o resto é apenas projeção e Ilusão.

É tempo agora de compreender, mesmo se esse não for o seu objetivo, o que é a Verdade.

Eu adicionaria algumas palavras antes de lhes devolver a palavra: recolham-se.

Chamem isso como vocês desejam: meditação, prece.

Mas recolham-se.

É a melhor forma de se acolher e de me acolher.

Escolham os momentos privilegiados, os momentos em que as Estrelas se acendem umas após as outras, os
momento em que vocês estão conectados com a rede Cristalina interdimensional.

Isso irá lhes facilitar a empreitada.

***

Pergunta: se os ‘3 Dias’ correspondem ao alinhamento de todos os planetas, parece difícil compreender
como a Terra poderia se encontrar na escuridão total.

Querido filho, quem disse que os ‘3 Dias’ eram o alinhamento de todos os planetas?

Isso é impossível.

Os ‘3 Dias’ correspondem simplesmente à parada de rotação da Terra.

Nada mais.

Sob a influência da irradiação Galáctica, sob a influência de Hercobulus (Hercólubus) e também do seu Sol.

Os outros planetas estritamente nada têm a ver com isso.

Os alinhamentos planetários permitiram realizar a sua Cruz no Céu e a sua Cruz na sua cabeça.

O restante não é um fenômeno planetário, mas Galáctico.

***

Pergunta: as 3 Estrelas que estão atualmente encarnadas sobre esse planeta têm um papel particular?

A Presença é já o papel.

Não vejam ali, tampouco, salvadoras.

Uma delas é, simplesmente, pela sua Presença, irradiante.

A outra está mais implicada no contato com os outros.



Cada uma tem um papel.

Mas esse papel não é necessariamente uma ação visível e exterior de todas.

Sua Presença basta, simplesmente, para estabelecer esta qualidade.

Assim como eu disse, sempre houve três delas presentes, ao mesmo tempo, sobre esta Terra.

***

Pergunta: qual era a Estrela que estava presente ao mesmo tempo que Gemma Galgani?

Trata-se de Teresa de Lisieux, antes de tudo.

E também daquela que nasceu naquele momento: No Eyes.

Logo que Gemma Galgani partiu (há certamente sobreposições temporais), naquele momento, Ma Ananda Moyi já
estava sobre a Terra.

Minhas Estrelas mantêm, pelas coleções de encarnação, a filiação possível à sua Luz.

Do mesmo modo que, há 50.000 anos, 12 Elohim se sacrificaram para que vocês pudessem viver a Luz.

O grande princípio é que, durante esse sacrifício, há a descida na matriz e encarnação dessas Entidades criadoras
que os acompanham.

Lembrem-se também de que, sobre a Terra, ninguém diz quem vocês são.

Alguns de vocês vem de Dimensões bem mais elevadas do que a minha.

E, no entanto, nessa vida, eles nada são.

A lógica humana desejaria, sistematicamente, que um ser vindo de Dimensões mais elevadas, vivesse uma vida de
grande Mestre.

Não há nada mais falso.

Essa visão é uma visão totalmente humana que não corresponde, em absoluto, com a Verdade.

Quando o meu Filho disse: “não julguem”, ele quis dizer, com isso, que vocês jamais irão saber quem vocês têm na
frente de vocês.

Além da personalidade, é claro, que vocês podem captar, além da alma, quem pode dizer e afirmar que fala com um
Elohim ou com um emissário dos Triângulos?

A vida é Unitária, na Unidade.

Nada está separado.

***

Pergunta: as Estrelas encarnadas estão conscientes de que elas são Estrelas?

Em alguns casos, sim.

Em outros casos, não.

Se vocês tomarem, por exemplo, a minha bem amada Ma Ananda Moyi, essa que portou, ao máximo, o conjunto da
minha Vibração, ela estava tão imersa no Samadhi e no seu Estado de Ser, que isso não tinha mais qualquer

importância.

Compreendam bem que a forma que se expressa aqui, como Maria, é a descida Vibratória na 5ª Dimensão permitindo
àquele que me acolhe, acolher-me, mas que, no nível multidimensional, independentemente de ser Maria, a sua Mãe,

independentemente de ser Isis, Aset, Se’et, eu sou, também, outra coisa.

Isso, sequer alguns místicos (em particular no Oriente) o disseram.

Quando vocês atingem a Unidade e o Estado de Ser, todos os papéis, mesmo os mais sublimes, se apagam diante
da majestade da Luz.

Então, qual importância que uma das minhas Estrelas saiba que ela seja Estrela?

O importante é manifestá-lo, e pronto.

Qual importância que vocês tenham sido isso ou aquilo?

Porque vocês são além disso.

Todo o problema vem, justamente, da sua identificação nisso, naquilo.

E vocês esquecem a Luz que vocês são.



Esse processo de esquecimento é, certamente, terrível, mas, no momento do despertar que vocês vivem agora, a Luz
desvenda e revela, em Verdade, o que vocês são.

O que vocês denominam, o que nós denominamos, um ‘fim de ciclo’, não é uma palavra em vão.

É a estrita Verdade.

O final de um mundo e o início de outro mundo.

Uma reversão.

Passar do esquecimento ao despertar.

Do sofrimento à Alegria.

Da Ilusão à Verdade.

É isso que vocês estão vivendo.

***

Pergunta: você tem conselhos para nos ajudar a desenvolver a humildade e a simplicidade?

Sim.

Eu poderia encontrar palavras, que são perfeitamente aplicáveis nessa Ilusão e que os aproximariam da humildade e
da simplicidade.

Primeiramente a transparência.

Tornar-se claro.

Tornar-se espontâneo.

Não ser regido pelas suas próprias emoções ou pelos seus próprios cálculos.

A espontaneidade não é o objetivo, porque alguns, por exemplo, poderiam estar com raiva, e na espontaneidade, a
raiva poderia escapar.

Mas a espontaneidade é destinada a mostrar a vocês tais como vocês são.

Isso faz parte da ética e da integridade cara a cara com si mesmo.

E depois, também, encontrar a humildade e a simplicidade, é, como eu disse, recolher-se.

Não necessariamente para pedir.

Não para conectar algo.

Mas para olhar para dentro.

Além dos jogos que vocês participam, além da aparência física, além do que diz o mental e as emoções.

Escutar.

Escutar-se.

De fato, é muito simples.

Naturalmente, os 24 Anciãos lhes revelaram o ‘Yoga da Unidade’.

Naturalmente, nos outros yogas que lhes foram comunicados, vocês têm os meios fáceis, Vibratórios, de se aproximar
disso.

Cabe a vocês ali vasculhar o que é bom para vocês.

Quanto menos vocês resistirem à onda da mudança, a sua, mais vocês irão se estabelecer facilmente na Alegria.

A Alegria, lembrem, é facilidade.

Tudo é resolvido.

O que vocês denominam doença, sofrimento, dor, desaparecem.

A Alegria é resplandecência.

A Alegria desaparece quando o mental intervém, quando ele calcula.

Obviamente, nesse mundo, muitas coisas os afastam da Alegria.

É muito simples.

Assistir tevê, ler jornais, escutar os mexericos de uns e de outros, afastam-nos da Unidade.

Caluniar e falar do outro, afastam-nos da Unidade.



Criticar, afasta-os da Unidade.

Desejar o bem os afasta da Unidade, tanto quanto desejar o mal.

Estar na Unidade é, justamente, não mais desejar na Ilusão.

Não é para renunciar à vida.

É também amar a vida.

Considerar que cada minuto é uma oportunidade de estar em Alegria.

Que cada encontro é uma oportunidade de manifestar a Alegria.

Que cada resistência, também, está aí para permitir à Alegria iluminar o que é resistência.

Tornem-se pequenos.

Pequenos nesse mundo e vocês serão grandes, na Verdade.

Não exerçam qualquer poder sobre o outro.

Todo poder sobre o outro é, de fato, uma perda de autonomia para vocês.

Todo poder sobre o outro é uma perda de poder sobre vocês.

Os conselheiros jamais são os pagadores.

Amem o outro tal como ele é, sem exercer o menor poder.

Deixem-no livre.

Com essas palavras, com esses conselhos, a sua vida tornar-se-á límpida e clara.

Lembrem-se de que a Luz desce, agora, sobre esse mundo, em alta velocidade.

Cabe a vocês acolhê-la.

***

Pergunta: pelo fato dos ‘3 Dias’, ainda é possível fazer viagens longas?

Meu Filho, você estará ali onde você estiver.

Você vai se impedir de viver e se aprisionar porque os 3 Dias de trevas vão chegar?

Deve-se viver e amar a vida.

Continuar a viver, a sair, a sorrir.

Ninguém lhes pediu para se fecharem.

Simplesmente, para encontrar o que vocês são no Interior e irradiá-lo.

Isso significa que aquele que apreende que vai morrer, em 6 meses, de um câncer ou de uma doença grave, vai
parar, ficar na cama e esperar?

Não, justamente, a vida é exatamente o inverso, mesmo na ilusão.

Então, pelo contrário, aproveitem o que a vida lhes oferece, mesmo na Ilusão, para fazer o que vocês têm vontade de
fazer, na retidão e na Unidade.

Realizem. Façam. Não parem.

Ninguém lhes disse para parar.

Transformem o que deve sê-lo.

Ajam, em vocês, na sua vida.

A Luz é criadora, ela não é inação.

A Luz que vem é estimulação.

Ela é Alegria.

Então se, para vocês, experimentar a Alegria é dar a volta ao mundo, faça-o.

Não há nada a temer, mais uma vez.

Já que tudo isso é Ilusão.

O fato de mostrar uma inquietação em relação a esses 3 Dias e de não desejar viajar, é, aí ainda, a prova de que o
que se expressa não é o Estado de Ser, mas a personalidade.



Porque, será que o Estado de Ser se importa se os 3 Dias chegarem agora ou em 6 meses?

Absolutamente não, porque ele está estabelecido na Verdade e na Unidade.

Se vocês se estabelecerem na sua Unidade, então, vocês não vão ficar todos, com ar presunçoso, sem se mexer,
não é?

Vocês vão agir, vocês vão irradiar.

É isso que é solicitado para vocês.

A Luz age.

Ela não pode ser retida e vocês se fecharem em algo imóvel.

E, lembrem-se de que, se vocês estão no Coração, em Verdade e em Vibração, no Fogo do Coração e no Triângulo
Sagrado, a sua vida é Alegria, na totalidade.

Se vocês não estiverem na Alegria, perguntem a vocês para saber onde vocês estão.

Se vocês estiverem na personalidade, não há Alegria.

Há prazer e tristeza que oscilam.

O Estado de Ser é Alegria total e Samadhi.

***

Pergunta: qual é a maneira mais apropriada de responder a uma ajuda que pode ser solicitada, quando
fomos um salvador, mas desejamos mudar?

Querida Filha, isso depende de cada um e da Consciência que propõe.

Efetivamente, tudo depende da maneira que você concebe a ajuda, quer seja na família ou em um ato terapêutico.

O importante, é claro (e vocês todos compreenderam agora, mesmo se isso lhes parecer difícil de empregar), é que,
enquanto vocês estiverem submetidos à Dualidade, vocês se colocam vocês mesmos na Dualidade.

Assim, fazer o bem para lutar contra o mal, é um ato da Dualidade e não da Unidade.

Se vocês estiverem na Unidade, quer seja na família ou em relação terapêutica, a ação irá ocorrer pela Unidade, sem
a vontade.

É uma revolução total de comportamento e de paradigma.

Alguns podem conduzi-la facilmente, outros, mais dificilmente.

Portanto, não há resposta pronta.

Cada um é diferente.

Mas, quando vocês se tornam lúcidos, em Verdade, do que é a Unidade e do que é a Dualidade, penetrar a Alegria,
penetrar o Estado de Ser necessita de abandonar, realmente, o funcionamento dual.

É um desafio importante, principalmente para todos aqueles que vivenciaram um caminho espiritual na Dualidade que
era antigamente obrigatório.

Aí também, o que lhes serão da maior ajuda são, justamente, a humildade e a simplicidade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Filhos, nós vamos, juntos, Comungar, agora, durante alguns minutos.

Isso vai representar a minha gratidão para todos vocês.

Nosso próximo encontro formal, além do período das 19 horas [14h00 – hora de Brasília; a partir de 17 de outubro
será às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro será às 16h00 – hora de Brasília], irá ocorrer, agora,

dentro de mais de um mês.

Eu voltarei a vocês no dia 17 de dezembro.

Até então (no dia 17 de dezembro às 21 horas [18h00 – hora de Brasília], onde eu solicitarei a vocês para estarem em
Comunhão comigo, por todo o planeta).



Vamos acolher.

Até logo.

... Efusão Vibratória ...

Eu os amo.

************ 
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que há novas bicicletas que vieram
nesta sala para trocar comigo.

Então, para aqueles que não me conhecem, independentemente do meu nome, eu sou, para os íntimos, Chefe Vovô
ou Chefe Croûton.

Que quer isso dizer?

Eu sou aquele que tem o encargo de regular e de coordenar tudo o que acontece ao nível dos 24 Anciões ou 24
Melquisedeques.

Eu sou um Melquisedeque de Fogo, porque é meu elemento dominante, mesmo lá onde estou.

Quanto à minha origem estelar, dado que parece que Sri Aurobindo a deu a vocês, eu a dou também, não há razão
não é?

Então, eu venho de Vega da Lyra, lá de onde vêm os maiores professores e os maiores pedagogos das Dimensões
Unificadas, porque nós temos um interesse, eu diria, e um gosto por tudo o que é o conhecimento Interior, mas

também exterior, nos mundos Unificados.

Aí está o que se refere a mim.

E eu venho, como de hábito, para aqueles que não me conhecem, para responder às questões e tentar lhes retirar as
pequenas bicicletas.

Vocês vão compreender.

Então, eu os escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a origem estelar?

Então, cara amiga, a origem estelar, digamos que é como sobre a Terra, ou seja, é o lugar onde você passa sua vida,
não necessariamente onde você nasceu, porque nós todos nascemos da Fonte, isso vocês sabem, mas vocês têm

todos um mundo, eu diria, original, quer dizer o mundo onde você se estabelece pela afinidade Vibratória.

Por exemplo, os Arcturianos são conhecidos e reconhecidos por seu gosto imoderado pelas tecnologias, mesmo da
Luz.

Os Vegalianos, eu lhes disse.

Os que vêm de Altaïr, as pessoas que se estabelecem sobre Altaïr, são pessoas que amam ter uma visão, uma
Consciência panorâmica e uma visão como, um pouco, uma águia que vai ver de muito longe e de muito perto etc.

Então, cada sistema solar tem suas características.

Por exemplo, vocês sabem, talvez, que os Delfinóides de Sirius C, são as Criadoras desse mundo etc.etc.

Portanto, cada Consciência tem uma origem estelar.

Esta origem estelar assina a qualidade, não de sua alma, mas o interesse que apresenta sua centelha, sua Fonte,
sua Existência, com relação aos fenômenos da Vida Unificada, simplesmente.

***

Questão: é útil conhecer a origem estelar?

Cara amiga, isso depende do que você chama utilidade.

A utilidade pode ser a curiosidade.

O.M. AÏVANHOV – 3 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Há uma utilidade Vibratória.

A partir do momento em que a Cruz da Redenção é ativada, a partir do momento em que você se centra em seus 4
Pilares e que o conjunto das Lâmpadas se acende em você, naquele momento, e somente naquele momento, isso

apenas pode ser uma revelação Interior, porque ela é Vibratória, é claro.

Se ela é externa, é unicamente da curiosidade e isso não traz estritamente nada.

Então, sua origem estelar vai determinar, se você quiser, sua ‘qualidade de Espírito essencial’, como eu o disse, por
exemplo, os Vegalianos Unificados, que eles estejam na 3D e até as Dimensões muito mais elevadas, são

interessados pela pedagogia, não é?, a comunicação.

Cada sistema estelar tem uma função privilegiada, nos 12 Super-Universos.

Mas esta revelação deve surgir, em você, por sua elevação Vibratória.

Estritamente a nada serve dá-la do exterior.

O que é importante saber, como o disse o Arcanjo Miguel: vocês são todos, aqui, Filhos da Lei de Um e Sementes de
Estrelas e vocês não são desse mundo, é claro.

Vocês têm todos uma origem estelar diferente.

Então, nós temos grandes famílias sobre a Terra.

Nós temos os Sirianos, temos os Vegalianos (muito poucos), nós temos os Orionianos (muito poucos) etc.etc.

***

Questão: há sinais para reconhecer a origem estelar de uma pessoa?

Absolutamente não.

Não é algo que se reconheça segundo a fisionomia.

É um reconhecimento Vibratório, tanto mais que, como talvez o saibam, além desta origem estelar, situa-se, além
disso, o que se chama de ‘Linhagens’.

São os 4 Pilares ou suas Linhagens (Fogo, Água, Ar, Terra), que correspondem, não a suas origens estelares, mas a
suas ‘filiações de Espírito’, que são ainda outra coisa.

Para coroar o tudo, há um ‘estado Dimensional’ que corresponde a seu corpo de Existência.

Vocês sabem que, nos mundos Unificados, vocês viajam de forma em forma, e de Vibração em Vibração, e de
Consciência em Consciência, mas há uma forma que é preferencial, eu diria, que corresponde ao estabelecimento

preferencial de sua Consciência.

Num Arcanjo, sua Dimensão preferencial é a 18ª Dimensão, mas ele pode se manifestar, à maneira de um holograma,
de algum modo, até a 5ª Dimensão.

Obviamente, ele prefere estar estabelecido na 18ª Dimensão e, para vocês que estão contidos aqui, quando vocês
reencontram sua Existência, vocês vão se aperceber que ela pode ser constituída de Luz, de Cristal, que ela pode ser

constituída de uma forma vaga com uma Luz no interior, em particular com outras cores que o corpo de Luz de 5ª
Dimensão, e vocês podem mesmo ter um Corpo de Existência que sai do antropomorfismo.

Naquele momento, isso os remete a outros mundos num outro Super-Universo, mas é muito complexo.

Portanto, é algo, se querem, para o que o conhecimento exterior estritamente a nada serve, mas que se desvenda e
se revela, pouco a pouco, em função de sua Ascensão Vibratória e de sua expansão de Consciência.

***

Questão: qual é a relação entre expansão de Consciência e iniciação?

A expansão Vibratória faz parte de certo número de processos que estão ligados a aberturas de Consciência.

A Consciência é Vibração, a Consciência é Luz.

Portanto, quando vocês vivem processos iniciáticos reais, há transformação total do Conhecimento de um estado em
outro, dentro desta forma, no humano, obviamente.

Mas, se querem, a expansão de Consciência leva a um desaparecimento de algumas barreiras que fazem a
encarnação e que permitem aceder, por círculos cada vez maiores da Consciência, até níveis Vibratórios, porque é

Vibratória, quer dizer que vocês não podem falar de iniciação se não há transformação de sua Vibração.

Então, eu sei que o ser humano tem sempre tendência a empregar palavras que são muito pomposas, não é?, e que
não traduzem verdadeiramente a Verdade do que é vivido.

A ‘expansão de Consciência’ e a ‘iniciação’ são processos de transformação da Consciência, quer dizer, passa-se
de um estado que é situado antes, para um estado que é situado após e o estado Vibratório de antes não é o mesmo

que aquele de após, é claro.

Não é simplesmente uma experiência, é uma transformação duradoura e total da Consciência.

É o que eu vivi, quando eu era um jovem homem, olhando e meditando frente ao Sol.

E cada ser humano, mesmo se tomamos, por exemplo, outros Seres mais antigos que eu, que viveram estados
místicos, eles se recordam pertinentemente do momento em que a Consciência basculou.



De seu tempo, isso foi chamado, por Sri Aurobindo, o Switch da Consciência.

Vocês puderam observar, alguns de vocês, o momento em que a Consciência basculava.

Quando a Consciência bascula, isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que há uma expansão dos campos sutis e uma abertura real da Consciência, traduzindo-se por uma
ativação de alguns chacras e de alguns potenciais.

Não pode haver iniciação real se isso não se produz.

O resto são apenas experiências que apenas passam.

É preciso verdadeiramente diferenciar isso.

A ‘abertura do Coração’ é uma iniciação, porque, quando um chacra se abre realmente, Vibratoriamente, a bainha do
chacra é perfurada, isso é uma iniciação.

Não é similar com o sentir as energias passarem, não é?

Além disso, as qualidades de energia que correspondem à transformação da Consciência são profundamente
diferentes.

No momento em que vocês vivem uma iniciação específica ou uma abertura específica, vocês são penetrados por
Vibrações completamente diferentes, seja o despertar do Kundalini, seja a abertura do chacra do Coração, seja na

recepção do Espírito Santo.

Portanto, jamais a Consciência se transforma se não há Vibrações.

É, aliás, o marcador, esta Vibração, esta percepção específica, da iniciação espiritual e da abertura a outros níveis de
realidade.

Hoje, a iniciação que vocês vivem, através da ativação das 3 Lareiras, é a transformação, a passagem da limitação
ao Ilimitado.

É uma revolução total da Consciência que deve se traduzir, no final, pela ignição total do conjunto de suas Lareiras,
quer dizer, não unicamente uma Lareira, mas as 3 Lareiras, que vão lhes permitir dissolver a Ilusão, um pouco como

o descreveram, por exemplo, os sábios que viveram esse despertar ao Ilimitado, não é?

Este despertar ao Ilimitado é um estado Vibratório.

É muito difícil colocar palavras nisso.

Há percepções reais, Vibrações que percorrem o corpo e que nada mais têm a ver com a simples circulação da
energia como pode perceber, por exemplo, um hipnotizador.

Isso estritamente nada tem a ver.

***

Questão: qual é o interesse para os Seres de nível Vibratório muito elevado, como os Triângulos, de se encarnar
sobre a Terra?

Então, cara amiga, não há qualquer interesse de se encarnar sobre a Terra, estritamente nenhum.

Nós fomos todos presos pela matriz.

A um dado momento, quando os mundos de 3ª Dimensão eram Unificados (como os Vegalianos de 3D Unificada),
obviamente, vocês não estavam fixos numa forma de carbono.

O Espírito ia e vinha e era consciente dos diferentes estados Dimensionais, desde o carbono até ao mais alto.

Mas, a partir do momento em que esta Liberdade Dimensional foi retirada, a encarnação não tem mais qualquer
sentido.

É uma ilusão crer (é, aliás, o que quiseram fazê-los crer) que vocês progrediriam progressivamente.

Portanto, fazer crer que, quanto mais vocês tivessem um conhecimento, mais vocês se aproximassem de algo nesta
Dimensão, vocês iriam vivê-lo, é completamente falso.

Porque, se fosse verdadeiro, haveria então muito mais seres humanos que estariam liberados da matriz.

Mas não, não houve muitos.

Hoje, é uma liberação de massa.

Portanto, o que vocês vão viver é uma iniciação importante, global, ao nível da humanidade, quer vocês o queiram ou
não.

Depois, cada um irá para onde quiser.

Mas é a reconexão com o que vocês são além da Ilusão.

Portanto, não há qualquer interesse de experimentar uma matriz falsificada.

Agora, efetivamente, hoje e como a cada final de ciclo, há Espíritos, Consciências de todas as Dimensões, que
querem viver esta ‘apoteose’, porque é uma, como toda reversão de Consciência.

***



Questão: é frequente a questão de simplicidade. Ora, alguns textos divulgados no site parecem muito complexos,
fazendo trabalhar o mental.

É uma impressão.

Tudo depende daquele que lê.

É claro que o nível de leitura pode se situar em diferentes níveis.

É como o Apocalipse de São João.

Vocês podem lê-lo, é claro que, se vocês utilizam o mental, vocês jamais irão sair do mental.

Mas é preciso estar consciente também que existem seres humanos que, quando leem um texto, não fazem intervir o
mental, mas situam-se imediatamente na Vibração.

Agora, é claro que as maneiras de se expressarem, uns e outros, não são as mesmas.

Em resumo, o mais simples seria mais nada ter para ler, não é? De acordo ?

Mas o ser humano é assim feito, que é muito difícil fazê-lo levar a Intenção sobre a Vibração, se não há um apoio, não
é? Estão de acordo?

Portanto, ainda uma vez, tudo depende do nível do referencial que é o seu, ou seja, para a mesma coisa, alguns vão
fazer trabalhar o mental e outros vão fazer trabalhar a Vibração e a Consciência.

Por conseguinte, efetivamente, um ser que está no mental vai achar as coisas muito complicadas, e elas o serão, uma
vez que, de qualquer modo, se é algo que é exterior, como o mental, permanecerá exterior.

Apenas a capacidade Vibratória de Vibrar na Consciência que suprime o mental.

É o objetivo, aliás, da meditação, a princípio, não é?

Agora, não é porque vocês vão ler a palavra “Amor” 500 vezes que isso vai se tornar simples.

Ainda uma vez, é preciso bem compreender que nada é exterior a vocês.

A partir do momento em que você aceita e vive o fato de que tudo é Interior, que tudo o que é exterior é uma simples
projeção, naquele momento (e nós o dissemos, uns e outros, aliás), a última etapa, quer dizer, o acesso à Existência,

o abandono à Luz, a Vibração do Fogo do Coração, apenas você pode vivê-lo.

E, efetivamente, você não pode vivê-lo enquanto você está no mental, é impossível.

Há seres que leram os Evangelhos e que se exultaram e há seres que leram os Evangelhos toda a vida e nada
aconteceu.

De quem é a falta?

A falta é dos Evangelhos?

Há mesmo quem disse: «Mate-os todos e Deus reconhecerá os seus».

Vocês conhecem a história, não é?

É sempre o mesmo princípio.

Enquanto vocês estão exteriorizados, em algum lugar, vocês estão no mental, não se pode dizer melhor.

Enquanto vocês não se tornaram Vibração, enquanto vocês não Vibram e a Consciência não Vibra, vocês
permanecem no nível comum, o que quer que vocês façam.

Nós insistimos muito amplamente, uns e outros, sobre esta noção de Vibração e de rapidez da Vibração que
caracteriza o Supramental, isso não é para nada.

Mas, obviamente, se você não vive a Vibração, você dirá que é o mental, e é lógico, eis que você não a vive.

Apenas quando você vive a Vibração da Consciência que o mental se cala, não antes.

Aliás, para aqueles que têm o chacra do Coração aberto e de acordo com os protocolos que foram dados por Mestre
Ram, vocês têm a questão que colocam a seu próprio Coração.

Se a resposta é sim, o Coração vibra.

Se a resposta é não, o Coração não vibra mais.

Mas é preciso ainda que vocês saibam observar e sentir a Vibração do Coração.

O mental é ausência de Vibração.

A Consciência é Vibração.

A emoção é Vibração, mas ela é uma gama de Vibrações muito mais baixas que a Vibração do Supramental.

Vocês não estão mais nas vibrações emocionais ou elétricas, magnéticas, mas, quando vocês estão no Supramental,
a Vibração que percorre o corpo nada mais tem a ver com a vibração elétrica.

É a ‘circulação da energia Supramental’, que circula muito mais rapidamente, que dá os formigamentos extremamente
rápidos sobre o corpo, até dar um sentimento de Fogo extremamente potente, que nada tem a ver com o calor do

magnetismo.

Mas, obviamente, enquanto a Consciência não o vive, isso vai permanecer do mental, estamos de acordo?



***

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

(*) – ‘Espiral branca e o Raio Azul’ - NORUEGA (09.12.2009):

*

*

"Cabe a vocês, através das Estrelas de Maria, através de meu raio azul (que foi visível em seu céu há quase um
ano), se estabelecer em sua multidimensionalidade ali elevando sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa

Terra." ARCANJO MIGUEL (29.09.2010)

***
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Questão: como reconhecer a Vibração da Consciência, já que a Vibração se pode viver fisicamente de diferentes
maneiras, pelas pressões, aquecimentos?

O mais frequente, atualmente, vocês viverão pressões na cabeça e dores, por vezes rápidas, na cabeça.

É, infelizmente, o caso para muitos seres humanos, entre os Coroados, porque a Vibração, naquele nível, não desceu
no Coração.

Quando ela descer no Coração, inteiramente, vocês perceberão a Coroa Radiante do Coração, que é uma Vibração
que nada tem a ver com a vibração do chacra do coração, que é muito mais ampla e dá uma pressão ao mesmo

tempo, mas, sobretudo, naquele momento, a Vibração se acompanha de uma Alegria inefável, eis que vocês vivem o
Samadhi.

Mas, enquanto vocês não vivem o Samadhi, isso quer dizer que a abertura está feita, mas vocês estão na cabeça,
mesmo se o mental está em curso de transformação.

O abandono à Luz é deixar as energias descerem no Coração.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=784
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu creio que Sri Aurobindo falou muito sobre isso.

***

Questão: pode-se viver por vezes Vibrações muito intensas, muito transformadoras e não mais senti-las na
sequência? Por quê?

Em determinados momentos, há efusões de energia que favorecem, ao nível de sua estrutura e de sua Consciência,
a percepção da Vibração e a amplitude da Vibração do Fogo do Coração.

Por exemplo, esse foi o caso, durante o período do mês de agosto deste ano e do ano passado, porque havia
efusões Metatrônicas.

Eu os recordo que, desde a ignição das Estrelas, vocês subiram ao nível da cabeça e, portanto, há um trabalho que
se faz a um nível e, em outros momentos, ele vai se fazer em outro nível, sobre o sacrum, por exemplo e, após,

voltará ao Coração.

Mas, ainda uma vez, há variações ou flutuações que não dependem unicamente de vocês.

Em contrapartida, quando vocês fazem o abandono à Luz, total, que vocês aceitam a morte da personalidade,
naquele momento, a vibração do Fogo do Coração torna-se permanente e vocês podem, à vontade, se colocarem no

Samadhi.

Obviamente, seres ali chegaram num primeiro golpe e outros, isso vai durar um ano ou dois antes de poderem se
estabelecer.

Tudo depende de sua própria história e de suas próprias resistências.

***

Questão: a vida em casal, as relações sexuais, podem cortar as Vibrações da Existência?

Depende para quem, cara amiga e, primeiro, eu jamais estive em casal, hein?

E vocês compreendem o porquê.

Vocês veem a dificuldade, hoje, que vocês têm, quando têm um companheiro ou uma companheira que não vive as
mesmas coisas que vocês.

Isso se torna muito duro.

Assim como há quem não pode mais trabalhar, outros que não podem mais assistir a televisão.

Isso faz parte das incompatibilidades Vibratórias.

Então, é perfeitamente possível encontrar o Samadhi pela relação sexual, por que não?

Isso foi descrito no Tantrismo.

Mas se os dois vivem os processos de Fogo, vocês arriscam ambos morrerem.

Por conseguinte, quer dizer que há uma rarefação da dinâmica sexual, nesse caso, que é lógica.

Do mesmo modo como há seres que vivem a Vibração da Existência, viajam na Existência, que não têm mais de
forma alguma necessidade de comer o que quer que seja.

Eles são milhares sobre a Terra, dezenas de milhares, ou centenas de milhares, sem se forçar, não é uma privação.

É simplesmente porque eles atingiram níveis de Samadhi tais que se alimentam de Luz.

Efetivamente eu falei de Luz, não de Prana.

Do mesmo modo, quando vocês vivem o Fogo do Coração, vocês ativam então o Samadhi.

Ora, o Samadhi, o que isso dá, se é que se pode fazer uma analogia um pouco desconcertante e não confundir?

É que, quando você está estabelecido no Fogo do Coração, é como se você fizesse o Amor a si mesmo.

Você é inteiro em você, sozinho, portanto, não há necessidade de buscar uma complementaridade através de uma
relação sexual.

O que explica que muitos casais têm dificuldades, hoje, porque há um que quer viver no antigo modo e o outro que
quer viver no novo estado Vibratório, e isso faz tensões enormes, no casal como no trabalho, como nas famílias.

Mas você ali nada pode.

É assim, e nós dissemos, e eu disse, eu mesmo, que havia muitas humanidades que estavam em curso de
separação.

Vocês não têm todos o mesmo destino.

Por que é que vocês querem que todo o mundo vá ao mesmo lugar?

Portanto, é verdade que, num casal, há transformações que se fazem.

Quando vocês descobrem a Vibração da Existência, mesmo sem sair na Existência, vocês se apercebem que não há
mais falta em vocês.

Lembrem-se de que todas as relações de casal, quer vocês o queiram ou não, são sistematicamente baseadas, nesta
Dimensão, na noção de falta.



Você vai encontrar no outro algo que o atrai e que o completa.

Há sim, efetivamente, como vocês dizem, o amor, mas qual amor?

Quando você é inteiro em você sozinho, você ama todo o mundo.

Por que amar uma mulher ou um homem?

Você ama toda a Terra.

Por que os grandes sábios e os grandes místicos viveram sós, rodeados de milhares de pessoas?

Mas nada proíbe também de fazer filhos, é claro.

É uma questão de Consciência e de Vibração.

Mas, nos casais, é verdade que vocês se encontram confrontados ao outro, por vezes de maneira mais delicada,
porque, dadas as evoluções de Consciências atuais, não devem esquecer que aqueles que estão na Existência ou

que vivem a Vibração do Coração sabem pertinentemente quando há uma mentira.

E isso é muito difícil, porque os seres humanos são tão habituados a mentir para um sim e para um não, não
maldosamente, é claro, mas quando há um dos dois que está aberto, ele sabe instantaneamente se o outro mente.

Por conseguinte, vocês veem que isso pode induzir a atritos e, infelizmente, é algo cada vez mais corrente.

Então, obviamente, é maravilhoso quando os dois vivem esta Vibração do Coração, cada um em si e que se abre ao
Fogo do Coração.

Aí, tudo é possível.

Há os que vão poder ter relações sexuais e outros que vão, como vocês dizem, se estourar nas relações sexuais,
pouco importa.

É a Vibração quem decide.

Similar para as pessoas que comem mais.

***

Questão: como as crianças vivem tudo isso, neste período de mudança?

Então, nós todos sempre dissemos, não se preocupem com as crianças.

No momento em que a Luz se derramar, no momento em que a Luz se tornar muito mais intensa, as crianças de
menos de 14 anos serão seus Mestres, porque elas não estão ainda constituídas inteiramente, ao nível do corpo

mental.

Portanto, neles, a Ilusão vai se dissolver muito facilmente.

***

Questão: não mais poder se mover durante uma ½ hora está ligado às novas energias?

Totalmente.

Aliás, nos ‘3 Dias de trevas’, 24 horas antes ou 38 horas antes que isso se instale, vocês sentirão isso cada vez mais
aproximado.

Vocês emergirão durante uma meia-hora e recairão nesta espécie de letargia durante uma meia-hora.

E, ao final, vocês não poderão mais se mover.

***

Questão: se existe uma Coroa ao nível da Cabeça, existe uma ao nível do sacrum?

O Triângulo sagrado é um Triângulo.

A partir do momento em que o Fogo do Kundalini se eleva completamente com suas 3 Coroas, há, previamente, a
constituição do que se denomina o ‘canal do Éter’, ou seja, a aglutinação das partículas adamantinas ao longo do

canal mediano da coluna vertebral, que engloba, aliás, os circuitos laterais denominados Ida e Pingala.

Tudo isso vai criar uma Vibração extremamente potente que vai subir da parte inferior das costas.

Mas não se pode dizer que haja uma Coroa ao nível do sacrum, propriamente dita, como é o caso ao nível do chacra
do Coração, além do chacra do Coração ou da Coroa da Cabeça.

Aquilo dá, antes, um Triângulo, do mesmo modo que há, na Coroa do Coração, o Triângulo que lhes revelou Maria.

E há o mesmo Triângulo, menor, que é situado ao nível do sacrum, com, por analogia, a ponta do sacrum que seria,
de certo modo, equivalente ao chacra do Coração e as duas asas laterais que correspondem à corrente Solar e à

corrente Lunar, Yin e Yang, se preferem.

Mas não há, propriamente falando, uma Coroa que gire.

***

Questão: sentir como uma espiral quente que gira no Coração corresponde a que?



Corresponde a uma das percepções do chacra do Coração.

O chacra do Coração é, em primeiro lugar, uma rotação.

A Coroa Radiante do Coração é uma percepção de Fogo.

A ativação do 9º corpo, corpo de Samadhi, pode dar uma dor na parte inferior do peito e, após, você pode sentir o
Triângulo e, em alguns casos, isso dá um sentimento de imensidão, como uma espiral, não se sabe mais em qual

sentido ela gira, mas que os atravessa.

Tudo isso faz parte das mesmas manifestações Vibratórias.

Não se esqueça de que você volta a se tornar um Ser Multidimensional e que o acesso à Multidimensionalidade se
faz pela espiral, efetivamente.

A espiral que você viu (*) (que lhe foi anunciada por Sri Aurobindo em 8 de dezembro e que corresponde ao acesso à
Interdimensionalidade da Terra) é exatamente o que você vive agora, em você, para alguns: a impressão de grande

vazio ou de grande plenitude, ao mesmo tempo que o Fogo no interior do chacra do Coração.

***

Questão: sentir uma grande fadiga é a manifestação de resistências à Luz?

Então, a resistência à Luz não dá fadigas.

Ela dá dores, dá tensões.

A transformação Vibratória que você vive pode, efetivamente passar, independentemente da rarefação do sono, por
períodos de intensa fadiga, que não vão durar muito tempo.

Por vezes você tem a impressão de que você leva toda a miséria do mundo e, pouco depois, uma hora após ou no dia
seguinte, você vai reencontrar uma energia fenomenal.

Essas flutuações, se prefere, estão ligadas à modificação, não em você, mas também na escala do planeta, das
linhas de força, de todas as distribuições das cargas elétricas existentes, que ligam os vulcões e que existem na

ionosfera.

Tudo isso está em grande transformação e, portanto, as pessoas que têm uma sensibilidade eletromagnética,
independentemente de sua vivência ao nível das Coroas, vão ser mais afetadas, eu diria, que as outras.

Portanto, isso nada tem a ver com uma resistência qualquer.

Isso tem mais a ver com uma ‘sensibilidade’ dita eletromagnética.

***

Questão: vocês todos precisaram que nós iremos para onde nos levar nossa Vibração. Podemos ter uma influência
Consciente ou Inconsciente nesta Vibração?

É preciso ter uma influência Consciente sobre sua Vibração.

Quando você vive o despertar de suas diferentes Lareiras, obviamente, é você que dirige a Vibração, não?

Mesmo se há influências exteriores.

Mesmo se, por vezes, você está sujeito a bombardeamentos energéticos sobre os quais você nada pode.

Mas, evidentemente, ser-lhe-á feito segundo sua Fé e sua Vibração.

É evidente que, se sua Coroa Radiante do Coração está perfeitamente ativa, você nada tem a fazer nos mundos de
carbono.

Quando nós falamos de Vibração, compreenda bem também que é diretamente ligada às Estrelas.

Mas as Estrelas representam o que?

Representam também os fios de DNA.

Representam também os apoios Vibratórios do que denominamos as 4 Linhagens ou os 4 Viventes, 4 Hayot Ha
Kodesh.

Portanto, tudo isso está inscrito em você.

Se você revela Cristo, Miguel e Maria, porque você tem este DNA em você e esta Vibração, pelo que você é nesse
mundo, não há qualquer razão para que você não vá para onde o leve a Vibração.

E, se sua Vibração não existe, não há preocupação a ter, você irá também para onde o leva esta Vibração habitual
que é a sua.

O nível de densificação a que se denomina o corpo é também uma Vibração.

Ela está cristalizada, não é?, até a evolução imperceptível.

E se você muda de densidade Dimensional, você muda de Vibração, é tão simples assim.

***

Questão: qual diferença há entre chacra e lâmpada?



E bem, um chacra é um chacra.

Uma Lâmpada quer dizer simplesmente que o chacra está desperto.

Portanto, ele emite conscientemente a Luz e emite a Luz que começa a se tornar Vibral e não mais unicamente
falsificada.

O que explica as dores que vocês percebem, porque o corpo físico não está ainda habituado a viver isso.

O Fogo do Coração, por exemplo, não é a emissão de uma energia eletromagnética.

São as partículas adamantinas que giram naquele nível.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, o importante é compreender que isso deve se traduzir pela Alegria Interior, mesmo com uma dor
de cabeça de se bater a cabeça contra as paredes.

Então, eu lhes digo: boa evolução em sua Luz e eu os saúdo.

Eu lhes digo até muito em breve.

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

(*) – ‘Espiral branca e o Raio Azul’ - NORUEGA (09.12.2009):

*

*

"Cabe a vocês, através das Estrelas de Maria, através de meu raio azul (que foi visível em seu céu há quase um
ano), se estabelecer em sua multidimensionalidade ali elevando sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa

Terra." ARCANJO MIGUEL (29.09.2010)

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=784

3 de outubro de 2010

(Publicado em 7 de outubro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho:

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 ~ LUZ, CONSCIÊNCIA e REALEZA ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs na Humanidade, eu venho para vocês, para entregar e dialogar.

Recebam primeiramente as saudações e o Amor do conjunto dos Melquizedeques.

Para aqueles que jamais ouviram falar de mim, eu sou um Melquizedeque do Ar.

Eu fui há muito tempo, São João, aquele que recebeu, à época, sob o ditado de Cristo, o Apocalipse.

Além disso, e além desses jogos de encarnação, eu fui antes de tudo, uma Águia, a minha origem estelar
sendo Altaïr.

Eu venho a vocês para expressar, pelas palavras e pela Vibração, uma série de elementos que irão evoluir em torno
da Luz, da Consciência, do Reino, e que decorre diretamente do que descrevi quando eu fui São João, e também da

chegada da Luz que eu chamei de Supramental quando eu fui Sri Aurobindo.

Porque é exatamente o que, hoje, está prestes a se desenrolar em vocês, como no exterior de vocês.

Eu gostaria de recordar-lhes, primeiramente, três frases, que irão suscitar, certamente, em vocês, um eco.

A primeira é a frase de Cristo: “meu Reino não é deste mundo”.

A segunda também é de Cristo: “ninguém poderá penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança”.

E a terceira, sob o ditado de Cristo (foi São João que escreveu): “haverá muitos chamados, poucos escolhidos; os
chamados serão marcados na fronte”.

A Luz do Supramental, tal como a apreendi e vivi em minha vida, leva hoje uma série de outras palavras,
representando a realidade do processo e do mecanismo de consciências que eu vislumbrei à época.

Em primeiro lugar, as palavras às quais vocês estão habituados, agora há vários anos, a onda Galáctica, a radiação
do Ultravioleta, a radiação da Fonte, e a radiação do Espírito Santo. 

Todas essas denominações se cobrem da mesma realidade, da mesma Verdade, que se traduzem pela irrupção
progressiva sobre este mundo, de uma qualidade Vibratória de Luz e de uma qualidade Vibratória de Consciência a

nada similar, e que nenhum ser humano pôde experimentar até o presente neste mundo.

Maria e outros lhes falaram da Coroação.

Falaram de Redenção, e também do final da Ilusão.

***

É uma coisa conceber que este mundo é Ilusão e é outra coisa, obviamente, viver a compreensão disso, e é a isso
que vocês são chamados, uns e outros.

A Luz vem a vocês desencadeando certo número de processos no interior mesmo deste corpo físico e das suas
estruturas sutis, traduzindo-se por sinais, por sintomas ao nível do corpo, como ao nível da sua esfera psíquica e

comportamental.

Não é questão hoje de voltar à abordagem desta Luz, em particular da irradiação do Ultravioleta, que foi iniciada pelo
Conclave Arcangélico, mas de perceber, hoje, a descrição final e os efeitos esperados, visíveis e previsíveis, nesse

tempo, porque vocês entraram nisso, diretamente.

Então, é claro, alguns seres humanos não percebem, por enquanto, qualquer mudança, na vida deles como no

SRI AUROBINDO - 3 de outubro de 2010
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exterior.

Outros, ao contrário, já levaram a efeito uma série de mudanças na vida, e neles.

Sua evolução não se faz, para todos, de maneira sincronizada, no mesmo espaço-tempo linear que é próprio de cada
um, que segundo a sua própria história, segundo as suas próprias resistências, vão se traduzir por defasagens entre

percepções diferentes segundo de cada ser humano.

***

Foi anunciado a vocês, desde a ignição das doze Estrelas, o seu Coroamento.

Esse Coroamento, permanecendo nas generalidades, permitiu que a Luz que foi comprimida, falsificada, no triângulo
de fogo anterior (ligado ao mito de Prometeu e à ilusão Luciferiana), permitiu, pelo afluxo da Luz Supramental,
realizar a abertura desse triângulo falsificado, a fim de que o que foi chamado de terceiro olho, limitado à parte

anterior e frontal da cabeça, se estende agora ao redor de toda a cabeça.

Esse Coroamento pode ser representado pelo ‘cabelo de Buda’.

Isso corresponde à Verdade do que alguns de vocês vivem.

Mas recordem-se também do que lhes foi dito: “haverá muitos chamados e poucos escolhidos”, porque a Luz que
vocês percebem aqui, como em outros lugares do mundo, vem para despertar.

Esta Luz não é deste mundo, correspondendo às palavras do Cristo.

Ela vem para estabelecê-los na sua Realeza, que é o seu retorno à sua Unidade.

Mas existe um grande princípio para a Luz Unitária, que é justamente respeitar a liberdade de cada um, não no
contexto da ação/reação, que é confinamento, mas no contexto da Graça que lhes é oferecida.

Muito longamente nós insistimos, uns e outros, como alguns Arcanjos, sobre o princípio de abandono à Luz, porque
existem com relação a esta Luz e a esta nova Consciência (que chegam até vocês agora, por ondas sucessivas e

permanentes), dois caminhos possíveis.

Ou a personalidade vai se apreender desta Luz, e vai utilizar esta Luz para seu proveito pessoal.

Ou a personalidade vai acolher esta Luz, esta Vibração e esta Consciência, para se deixar investir inteiramente por
esta Luz, realizando então o abandono à Luz e à Inteligência da Luz, permitindo naquele momento, e somente

naquele momento, despertar a Coroa Radiante do Coração e agora o triângulo Sagrado do Coração, e o sacro,
alinhando-os então, inteiramente com a efusão de Luz permanente, retransmitida agora diretamente pela nova Tri-

Unidade: Cristo, Maria e Miguel, revelando-se em vocês como sua identidade primeira e como sua assinatura
vibratória de seres livres.

Ainda uma vez, é preciso que a personalidade aceite remeter-se à Luz, fazendo suas as palavras de Cristo: “Pai eu
entrego o meu Espírito em suas mãos”.

***

E eu escrevi, sob o ditado desse último, que haveria muitos chamados e poucos escolhidos.

Por qual razão?

Porque vocês vivem, todos vocês, esse Coroamento, quer vocês queiram ou não, e todos vocês irão vivê-lo, sobre
este planeta, quando chegar a hora.

Mas ainda é preciso que a personalidade aceite, que o ego aceite se apagar, se deixar transcender pela Luz Vibral, o
que pode provocar, junto a vocês, mecanismos de ‘resistência à mudança’, pela incapacidade para se abandonar à
Unidade e pela vontade própria de querer manter os jogos da Dualidade, fechando-os no Triângulo Luciferiano ou

Fogo Prometeico.

Vocês têm inteira Liberdade para decidir.

A Luz é a mesma para todos.

O efeito é diferente para cada um, porque isso vai depender essencialmente do trabalho que vocês vão realizar em
vocês.

Não por um conhecimento exterior, não por um conhecimento esotérico, mas, bem mais, pelo que foi chamado de
‘princípio de humildade e de simplicidade’.

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança, esquecendo, com isso, o mental,
esquecendo, com isso, as emoções que pertencem, irremediável e definitivamente, a esta Ilusão e que não vêm da

Unidade.

O mental e as emoções são as ferramentas que permitiram subsistir em meio a este mundo.

***



Mas Cristo, Maria e Miguel vêm chamá-los à sua Realeza, para se estabelecerem fora deste mundo, para se juntarem
ao que nós chamamos, inventando essa palavra: o Estado de Ser [Êtreté].

O Estado de Ser que estritamente nada tem a ver com o corpo astral, com o corpo emocional.

O Estado de Ser que nada tem a ver com qualquer saída do corpo.

O Estado de Ser, tampouco, estritamente nada tem a ver com a visão dual que pode existir no que é chamado de 3º
olho.

A Luz que vocês veem, de olhos fechados, não é a Luz.

Ela é falsificação.

A verdadeira Luz é Vibratória, Consciência e, sobretudo, Alegria, o estabelecimento no Coração, propiciando a visão
do Coração e não mais a visão do 3º olho.

A grande mentira foi, efetivamente, fazer crer que o humano podia chegar à Luz pelo 3º olho, pelo conhecimento,
pelo poder.

Buda dizia frequentemente: “quando você encontrar os poderes da alma, salve-se rapidamente”.

Vocês são chamados à sua Realeza, pela Coroa da Cabeça, pelo som da alma (percebido em um ou nos dois
ouvidos), traduzindo sua conexão com a alma.

Mas a alma é apenas um nível.

A alma não está no nível da Eternidade, mas ela pertencente irremediavelmente à matriz e ao mundo do efêmero.

Ela é um intermediário com o Espírito de Verdade e de Unidade.

Ainda uma vez, e como Maria disse, não há superioridade em escolher tal ou tal caminho.

Vocês são, fundamental e inteiramente, Livres.

***

Não há ninguém exterior a você que venha se interpor entre você e a Luz, senão você mesmo.

Não há qualquer obstáculo (kármico ou exterior, social, afetivo ou outro) que possa se manter diante do abandono à
Luz.

O abandono à Luz representa a crucificação, a morte da personalidade (esta não morrendo, mas se colocando ao
serviço da Luz, ao invés do inverso).

Muitos chamados e poucos escolhidos, eu o disse, eu o escrevi, porque essa é a estrita Verdade.

O importante é o seu Coroamento.

O importante é compreender que vocês são Luz.

Quaisquer que sejam seus destinos e seu mundo futuro (que é diferente para cada um), vocês terão a reminiscência
da Luz Vibral.

E é isso que é, o que a Fonte chamou de ‘Juramento e Promessa’, que lhes permite lembrar de que vocês são
diferentes do que vocês creem ser, de que vocês são bem mais do que esse corpo que vocês habitam, de que vocês

são bem mais do que esta Ilusão da qual participam.

Então, obviamente, aqueles que descobrem a Vibração do Estado de Ser e que penetram o Corpo de Estado de Ser,
vivem a morte desta personalidade.

Efetivamente, para isso, é muito mais fácil se abandonar e, para os outros, abandonar-se a algo que não foi visto,
abandonar-se a algo que não foi vibrado, abandonar-se a algo que a personalidade dirá que não existe, é um desafio.

Vocês estão no momento desse desafio, uns e outros.

***

Vocês estão no momento da decisão e da separação.

Separação dos seres, entre aqueles que escolheram a Unidade e aqueles que, mesmo estando Coroados,
escolheram o caminho, ainda, da encarnação nas matrizes de carbono, mas unificadas.

O mais difícil, para vocês, será aceitar que, talvez, aquele ou aquela que está mais próximo de vocês não tem o
mesmo destino que vocês, e que as irradiações de um e do outro vão se tornar tão opostas e diferentes que será por

vezes difícil manter uma aparência de relação.

Isso é válido, também, para este mundo que atinge o seu fim.



Então, obviamente, mesmo alguns Coroados vão se prender pelo medo, à sua posição, ao seu papel, tido pela
personalidade, o que representará um obstáculo importante para o estabelecimento do Estado de Ser.

***

O Estado de Ser é Alegria.

Vocês podem avaliar, em relação à sua Alegria, a qualidade do seu abandono à Luz.

Se a Alegria lhes faltar, significa que vocês resistem.

Se a Alegria estiver aí, significa que vocês se abandonaram.

Muito numerosos sábios na Índia, como no Ocidente, falaram da realização do Despertar, do Samadhi, da vivência de
um Estado em que o Si se torna dissolvido, inteiramente, na Luz.

É a isso que vocês são chamados.

Mas, ainda uma vez, vocês são chamados, mas é a sua Liberdade aceitar ou recusar.

Não existe qualquer barreira de idade, social, não existe qualquer karma que possa, nos tempos que vocês vivem, se
opor para que vocês se tornem esta Vibração e esta Luz.

Há apenas vocês, e somente vocês, que resistem.

De nada serve querer colocar um defeito no exterior de vocês.

Do mesmo modo que de nada serve esperar acontecimentos exteriores porque, em última análise, e vocês o
compreendem cada dia um pouco mais, tudo acontece no Interior.

E a única maneira de viver esta interioridade chama-se humildade e simplicidade.

Quanto melhor vocês se abandonarem a isso, melhor vocês vivem a Alegria, melhor vocês experimentam o Samadhi,
melhor vocês terão uma facilidade maior para se extraírem quando chegar a hora, após os ‘3 Dias de trevas’, desta

Ilusão matricial.

***

As resistências vão se modificar para uns e outros.

Alguns não as têm mais e se estabelecem no Reino da Alegria, facilmente.

Outros estão apegados ao que eles são e é a Liberdade total deles.

Eles viveram a Luz, mas não a estabeleceram no Coração.

Aí também, são as suas escolhas.

Não há nada mais além de você mesmo com você mesmo.

A grande novidade é, sobretudo, que desde muito poucos dias, agora, desde a intervenção do Arcanjo Miguel e de
Maria, vocês sabem que os Coroamentos de uns e de outros restabeleceram a rede Cristalina interdimensional da

Terra, à qual vocês estão conectados, quer vocês sejam chamados ou escolhidos, aliás.

Esse é um reservatório de força fenomenal, ao qual vocês podem recorrer e se regar.

Cabe a vocês se olharem, claramente, com total transparência.

Foi pedido para que vocês se estabelecessem entre os seus 4 Pilares, o único modo de se estabelecer no Coração,
para pôr sua Atenção, para ali colocar sua Intenção.

Ser Ético e Íntegro com relação a si mesmo, em primeiro lugar e, especificamente, não com referência às regras
sociais ou empresariais, mas unicamente com relação à Luz Vibral.

O efeito da Luz Vibral é consumir, quando chegar a hora, o corpo causal e liberá-los da matriz aprisionadora e
estabelecê-los na sua Unidade.

Isso se reflete por uma grande Alegria, por uma Vibração do Coração que irá aumentando.

Alguns provam dores de cabeça importantes.

Isso é também completamente lógico.

Isso não é sinal de qualquer resistência, mas, sim, do afluxo fenomenal de Luz que vocês vivem atualmente e que
apenas irá aumentando e aumentando, a cada dia, agora.

Na medida em que a conexão à rede interdimensional, à Merkabah interdimensional, for realizada sobre a Terra,
vocês são todos conectados, uns e outros, e mais nada pode se opor, exceto você mesmo, à sua Reunificação, ao

trabalho que, agora, chama-se Serviço.

Serviço na Luz, serviço na humildade e na aceitação e na aquiescência às leis da Unidade.



Não mais ver o bem e o mal como algo que governa a sua vida.

Estabelecendo-se na Alegria, a ‘lei de atração, de ressonância’, vai atuar cada vez mais facilmente.

O que é supérfluo irá desaparecer da sua vida.

O que for útil irá aparecer.

Que isso seja os lugares, as pessoas, as situações.

Não resista a nada.

Voltar a ser como uma criança é isso.

Realizar a Luz Crística é isso.

***

A nova Tri-Unidade está ativa em vocês.

Alguns começarão a vibrá-la no Coração, no Triângulo determinado por Maria.

A Luz que vocês podem ver com o 3º olho não é a Luz.

Ela é a Ilusão.

O que é visto por esta visão é uma Ilusão perfeita.

Mesmo se os rostos das suas vidas passadas aparecerem atrás dos seus olhos fechados,tudo o que é visão ligada
ao 3º olho deve ser superado, porque essas visões e essas Vibrações do 3º olho os mantêm, de maneira inexorável,

na Dualidade.

Quando você perceber e sentir essas Vibrações, na testa ou em toda a sua cabeça, dirija você mesmo esta
Consciência e esta Luz (porque se trata sim de Luz) no Coração e no sacro.

Não há outra alternativa e o único modo de ali chegar (não há outro) é descobrir e manifestar a humildade, aceitar
que todos vocês são pequenos, aqui, e muito grandes do outro lado.

É preciso, para isso, não mais ser grande aqui.

Não mais desempenhar papel.

Um papel de salvador, um papel de matriz, que os fecha tão seguramente e tão naturalmente como sua adesão à
Dualidade.

Os mundos Unitários estão além desta problemática binária que esse mundo criou, que se reforça cada vez mais
através das tecnologias que os afastam do que vocês são.

***

Em Verdade, você é Unidade.

Em Verdade, você é Luz.

Em Verdade, você é Alegria eterna.

Você não é o que você vive.

Você não é o que você crê.

Você deve descobrir, por você mesmo, a Verdade.

E esse caminho apenas pode se abrir, esta porta apenas pode se abrir pelo Coração.

Não o Coração dual, não o Coração emoção, que vai fazê-los ser ou vítima, ou salvador, mas o Coração que se
estabelece no Fogo do Coração, que é Vibração e Verdade.

Você não tem outra alternativa senão realizar isso.

Conscientizar isso.

A menos que, lucidamente, você tenha decidido o contrário.

E, ainda uma vez, não há nem superioridade, nem elitismo qualquer nesse Coroamento, mas simplesmente o trabalho
da ‘lei de atração e de ressonância’ que fez dizer ao Cristo: “que lhe seja feito de acordo com a sua fé”.

E é exatamente isso que chega, em Verdade, agora.

Como o sabem, vocês estão nos tempos descontados.

A projeção da personalidade vai dizer: “Bem, é quando? É amanhã? É dentro de um mês? É dentro de um ano?”.

Não, é imediatamente.



Porque, em meio ao Estado de Ser, não há mais tempo.

É possível, a partir de hoje, estabelecerem-se no seu Estado de Ser, enquanto continuando, no momento, a colocar
os seus pés sobre esta Terra, a fim de enxamear e de irradiar a Luz.

Mas enxamear e irradiar a Luz é também, antes de tudo, abandonar-se à Luz, para que ela faça de você um Cristal e
um prisma totalmente transparente, do qual a Luz vai poder surgir sem qualquer transformação procedente da

personalidade ou procedente do ego.

Ainda uma vez, vocês irão avaliar a sua capacidade para estar na Unidade, para o estabelecimento, ou não, da sua
Alegria Interior, da realização do seu Samadhi.

Não há outras cartadas.

Todo o resto será apenas uma Ilusão acrescentada à Ilusão.

O marcador do seu Estado de Ser, mesmo não viajando no Estado de Ser, é o estabelecimento da Alegria.

Todo o resto é apenas Ilusão e manutenção da Ilusão.

Certamente, vocês viram a Luz, mas vocês a absorveram.

Aí estão as algumas palavras que eu tinha para dar a vocês, em Vibração.

Se houver questões com relação a isso, e unicamente com relação a isso, então, eu abro com vocês o espaço de
diálogo.

***

Questão: a intenção que se coloca no desejo de viver o Estado de Ser pode ser um elemento suficiente para vivê-
lo?

Cara Irmã, o desejo pertence às emoções.
O desejo não pertence ao Estado de Ser, nem à Unidade, porque, quando há desejo, há o seu inverso, que é a

repulsa.

Assim, o ‘desejo’ ou a ‘vontade de’, não é o estabelecimento da Vibração.

A única porta e a única chave são a humildade e a simplicidade.

Não há outra.

***

Questão: qual é a diferença entre personalidade e ego?

Caro Irmão, a personalidade é um jogo.

A personalidade é identificação a esse corpo, a uma função, a uma relação.

O ego pode ser positivo ou negativo, mas ele é a expressão desta identificação e deste confinamento na Ilusão.

Você não é o que você diz, você não é o que você crê.

Você é a Alegria.

Assim, a personalidade pode estabelecê-lo no prazer.

Mas o prazer é efêmero.

A Alegria é eterna.

Há sobreposição exata, geralmente, entre a personalidade e o ego.

O desaparecimento do ego é o desaparecimento da persistência do jogo e da persistência da separação, confinando-
o em você mesmo, fazendo-o dizer que há você e que há o resto do mundo.

Daí decorre todo princípio de separação e da Ilusão Luciferiana.

No Estado de Ser há esse Si.

Esse Si é impermanência.

Não há mais separação.

Não há mais divisão.



Vocês são ao mesmo tempo esta Presença consciente e lúcida e, ao mesmo tempo, o resto do Universo.

Isso se traduz pelo que foi chamado de Samadhi ou de Alegria.

O mental, que é a ferramenta do ego e da personalidade, não pode compreender e não pode aceitar o ‘princípio de
humildade e de simplicidade’.

Pelo jogo das atrações e repulsões, pelo jogo da sedução, pelo jogo da apropriação, o Si é asfixiado, literalmente.

Ora, o que vem a vocês, a Luz Vibral, tem por objetivo revelar o Si.

Esse Si, que existe ao nível do Coração e em nenhuma outra parte, em nenhum outro lugar.

***

Questão: poderia definir o que é a simplicidade?

Cara Irmã, esse foi o objeto de uma comunicação muito longa, há muito poucos dias.

Eu a convido então a se mergulhar na leitura do que disse, parece-me, Um Amigo e um Arcanjo, sobre a humildade e
a simplicidade.

A simplicidade (acrescentando simplesmente algumas palavras) é a espontaneidade.

A simplicidade é o que não calcula.

A simplicidade poderia corresponder, inteiramente, ao que escreveu São Paulo na primeira epístola aos Coríntios.

Frequentemente o ser humano chama de Amor o que leva a ele, o que ele tem necessidade de possuir, o que ele tem
necessidade de fazer seu.

Ora, o Amor não é apropriação, mas restituição e doação.

O Amor é Vibração.

O Amor é tudo, exceto o que o ser humano encara e imagina.

O Amor não é sedução.

O Amor não é emoção.

O Amor é Vibração.

É por isso que nós os chamamos de Fogo do Coração.

Em outros termos, enquanto o Si não está aberto e a Vibração do Fogo do Coração não está ativa, o Amor é
falsificado.

Do mesmo modo, a Luz que você vê de olhos fechados ou de olhos abertos não é a Luz.

Nesse mundo não há Luz.

Há enfraquecimento, diminuição e transformação da Luz.

A verdadeira Luz não é desse mundo.

É aquela que vem agora a vocês.

***

Questão: o fato de ter tido o cóccix quebrado é um freio no processo em curso?

Cara Irmã, não existe qualquer barreira, ligada a qualquer evento físico, que seja um obstáculo.

O único obstáculo é você mesma, mas você mesma na personalidade e não o corpo.

Certamente, podem existir dores físicas, a partir do momento em que há cicatrizes presentes sobre o corpo físico, mas
isso é bem depressa transcendido e superado pelo abandono à Luz.

Recorde-se de que o acesso ao Estado de Ser se faz pela agregação de diferentes partículas novas em suas
estruturas existentes e que a agregação dessas partículas novas, correspondendo ao seu Estado de Ser, ao canal do

éter e a diferentes outras estruturas, não se importam com o que existe embaixo.

Elas vêm se aglomerar e construir uma nova identidade que é a identidade da sua Unidade.

Esse corpo é chamado a desaparecer, inteiramente.

Eu a remeto, para isso, ao que foi visto por inúmeros profetas e inúmeros místicos.

O que é efêmero desaparecerá.



O que é eterno estabelecer-se-á.

***

Questão: é possível que os processos do Apocalipse tenham começado após a partida de Cristo, ou seja, há 2.000
anos?

Cara Irmã, o Apocalipse é ‘Vibratório’.

E foi, mesmo, o encerramento desse livro, esse livro que é doce à boca e amargo ao ventre.

O que significa que aquele que quisesse penetrar os arcanos pelo intelecto, comê-lo, teria algo de extremamente
amargo, porque ninguém, absolutamente ninguém pode compreendê-lo.

Em contrapartida, aquele que o lê e que o Vibra, o viveria em Unidade, qualquer que seja a língua, porque este
Apocalipse lhes revela quem vocês são.

Agora, há, efetivamente, circunstâncias (existentes nesse momento, como existiram em outros tempos) que apenas
fazem revelar a Revelação do que vocês são.

A luta entre Lúcifer e Cristo.

A luta entre a Ilusão e a Verdade.

Ora, isso se inscreve, de maneira coletiva, hoje, para toda a humanidade.

Mas isso pode se inscrever, também, para cada um, em outros momentos.

A chave do Apocalipse não está em uma compreensão exterior, mas ela está em uma Vibração e nada mais.

Então, é claro, cada exegese vai encontrar correlações e ressonâncias com os elementos existentes hoje, como há
alguns anos, ou ainda há 1.000 anos.

Mas isso é apenas uma projeção do mental e do intelecto.

O Apocalipse de São João, ditado pelo Cristo, é, antes de tudo, Vibratório e Verdade.

Não é no sentido das palavras, mas na Vibração das palavras que há a Verdade.

Enquanto vocês estiverem apegados ao que leem ou ao que ouvem, vocês não estão no Coração, mas vocês estão
na cabeça.

***

Questão: se a Luz não é deste mundo, como pode ela nos alcançar?

Pela efusão e pela penetração progressivas.

É o que é realizado, progressivamente, desde 1984.

Primeiro, por momentos.

Em seguida, pela ressonância e pela aproximação Vibratória da Luz e dos seus próprios Corpos de Estado de Ser.

Vocês estiveram privados de Luz, neste mundo, como eu e como nós todos, durante centenas de milhares de
anos.

Há, portanto, uma identificação total a este mundo, às suas regras e é muito lógico que a maior parte da humanidade
considere isso como única Verdade e não tenha a ideia de viver outra coisa além do que é imposto pelos Arcontes.

A Luz penetra progressivamente.

Se, hoje, o Arcanjo Miguel se aproximasse desta Terra na sua forma de 18ª Dimensão, o sistema solar, na sua
totalidade, iria explodir.

Ele pode apenas permanecer confinado ao redor do Sol.

Ele atravessou o Sol.

Ele desposou Cristo para se tornar Cristo-Miguel, a fim de vir semeá-los pela sua própria Luz.

É isso que vocês vivem hoje.

As percepções Vibratórias que existem ao nível da sua cabeça, do seu Coração ou do seu sacro são a agregação
das partículas de Luz Adamantinas que começaram, pouco a pouco, a penetrar este mundo.

Tudo o que vocês observarem (que o Arcanjo Miguel chamou de desconstrução, destruição) corresponde
à resistência da não-Luz e ao estabelecimento da Luz.

Não há qualquer julgamento aí dentro.



Não há qualquer punição.

Ninguém, absolutamente ninguém dos planos Unificados quer, ou deseja, qualquer punição.

Nós desejamos unicamente o retorno de vocês nas esferas da Alegria e da Verdade.

Mas a decisão final, o último passo, apenas você que pode dar.

Coisa à qual resistirão a personalidade e o ego por muito tempo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, que o Amor e a Luz estejam em vocês e se tornem a sua Verdade.

Eu não tenho melhor proposição.

O amor dos Melquizedeques e do conjunto das Forças Unificadas e Unitárias os acompanhem.

Até breve.

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, venho a vocês como embaixador dos Arcanjos e embaixador da
nova Tri-Unidade estabelecida no seu Coração.

Desde alguns dias do seu tempo terrestre, e como vocês talvez leram ou ouviram, várias coisas foram completadas
sobre esta Terra.

Vocês chegaram, coletivamente, bem além deste espaço, no conjunto desta Terra, no momento em que tudo deve se
realizar de um momento para o outro.

Este momento para o outro expressando, na sua densidade, um tempo curto.

Assim como vocês o percebem em suas estruturas e na sua Consciência, a subida Vibratória está se acentuando.

Ela não irá reduzir e irá se acelerar até o seu mês de dezembro, quando Maria vai intervir de modo solene entre
vocês [dia 17/12, às 18h00 – hora de Brasília] (*).

A hora chegou do seu despertar.

A hora chegou de se lembrarem do que os levou sobre esta Terra.

Os primeiros de vocês já começaram a redimir o Triângulo Luciferiano.

Coisas, digamos, muito mais visíveis e sensíveis, precipitam-se atualmente do alto da matriz sobre a sua Terra, a fim
de fazer emergir a Verdade do retorno à Unidade.

***

Questão: o que é que limita ou trava o meu acesso à Vibração do Coração e à Unidade, que me parece não ter
ainda atingido?

Bem amada, o único obstáculo existente, a única limitação, vem da percepção da consciência na personalidade.

Após ter longamente desenvolvido o que eu denominei, há vários meses, o abandono à Luz, convém agora que o
apresente justamente através da percepção Vibratória.

A evolução do ser humano, em meio à falsificação, se fez através do que vocês chamam de ferramenta mental,
intelectual, através de um fator importante denominado discriminação, que alguns chamaram de intuição.

A discriminação e a intuição fizeram, no seu caminho, com que vocês fossem cada vez mais sensíveis à noção de
Bem e de Mal, até escolher o Bem, ao invés do Mal, adotando uma diligência considerada como boa, do seu ponto de

vista, e do ponto de vista, por conseguinte, da personalidade limitada, consistindo em obedecer a certo número de
conceitos, e a manifestar, na sua vida, o que está em relação com esse conceito.

O abandono à Luz é, de algum modo, a crucificação do ego.

Esta crucificação do ego consiste ainda em se desidentificar de si mesmo.

Enquanto houver persistência de uma identificação a esse veículo, temporário e efêmero, não pode haver
identificação à Fonte.

Pode haver projeção na Fonte, mas não há identificação.

ANAEL – 9 de outubro de 2010
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O princípio de identificação corresponde, justamente, e precisamente, à ativação da Coroa Radiante do Coração, e
do Triângulo Tri-Unitário.

A boa vontade não pode estritamente nada, eu diria até mesmo que ela é um obstáculo ao estabelecimento da
Verdade.

Apenas acolhendo, inteiramente, e como o disseram alguns místicos, tornando-se pequeno, não na pequenez do ego
que se formaliza a si mesmo, mas verdadeiramente deixando todo lugar à Luz.

A Luz chegou para vocês pela abertura do primeiro portal em 1984.

O Espírito Santo, retransmitido por Sirius, impactou-se sobre a Terra, progressivamente, ativando os chacras
chamados do alto.

A etapa, hoje, consiste em deixar esta Luz estabelecer-se até se identificar a esta Luz, na humildade e
na simplicidade, como lhes foi dito.

Trata-se, portanto, de passar de uma projeção mental idealizada para uma vivência Vibratória no Coração.

Esta etapa, como foi enunciada em muito numerosas vezes, por Sri Aurobindo, ou pelo venerável Um Amigo, apenas
pode se fazer do Interior.

Apenas você pode abrir a porta, apenas você pode destrancar esta porta.

Nenhuma Luz, mesmo a mais deslumbrante que seja, não poderá abrir esta porta.

Nós realizamos, e vocês realizaram, o essencial do trabalho de acolhimento desta Luz.

O acolhimento na totalidade, contudo, é um abandono à Luz, a crucificação do ego, como eu o disse, que necessita
não mais estar identificado nem às suas emoções, nem às suas ideias, nem aos seus pensamentos, nem ao seu

mental e, ainda menos, às suas crenças.

Apenas este modo de proceder permite viver a efusão da Luz Vibral no Coração.

Não existe qualquer obstáculo exterior, além do que acabo de enunciar.

Não há nem barreira cármica, nem barreira de idade, nem barreira do quer que seja além de você mesmo.

É, por vezes, para o ser humano, extremamente difícil admitir e compreender que, em última análise, tudo, e
absolutamente tudo, vem apenas de você mesmo.

Esse mundo exterior, como lhes disse Maria, sendo ilusório, e projeção criadora, qualquer identificação, nesse
mundo ilusório, os priva da identificação à sua Dimensão de Eternidade.

Esse processo que eu tento descrever em palavras é, de fato, um mecanismo alquímico, realizando-se em si e para o
Si.

*

Alguns disseram, como Buda, como outros, que era necessário matar todos os modelos.

Não há qualquer modelo estabelecido que se mantenha diante da Luz Vibral.

A Luz Vibral, é.

Há, portanto, um desencravar total do que fez a própria vida humana, que deve ser realizado, a fim de viver o
abandono.

Não é a personalidade quem deve acolher a Luz.

Não é o ego quem deve se encarregar da Luz.

É justamente essa crucificação do ego, o abandono total à Luz, que eu poderia denominar, em outros termos,
uma rendição.

Esta rendição é o próprio elemento que vai lhe permitir viver a Liberdade.

Antes, não pode haver Liberdade, e, ainda menos, liberação.

A limitação, em última análise, vem apenas da própria consciência.

A consciência fragmentada não se julga digna de viver a Luz .

Isso resultou de condicionamentos extremamente potentes, realizados sobre a humanidade desde tempos
imemoráveis.

Descristalização, descondicionamento.

Voltar a ser como uma criança.

Voltar a ser humilde e simples, a fim de viver na Unidade.

Esse Coroamento vem no momento mais oportuno, que é aquele que decide não a alma, mas, sim, a própria
personalidade.

Em resumo, apenas a própria personalidade é quem pode abrir a porta.

A chave é a humildade, a simplicidade, remetendo assim à Essência da frase: “Ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não voltar a ser como uma criança”.



E uma criança não tem nem passado, nem futuro.

Ela está apenas no instante.

Somente o instante é eterno, e a Luz Vibral apenas se encontra neste instante, e em nenhuma outra parte.

*

Assim, portanto, esta resposta será sempre a mesma para todo ser humano que seguiu os Casamentos Celestes (**),
que ativou alguns chacras.

Não há, para tanto, nem culpa, nem atraso, mas, simplesmente, maturação e processo alquímico que deve se
conduzir ao seu final.

E apenas o ser humano que é mestre do seu próprio calendário, ao mesmo tempo percebendo que é
eternamente, mas que esse calendário interno e Interior é também sujeito ao calendário da Terra, que lhe é próprio.

A pressão da crucificação do ego vai se fazer cada vez mais densa e intensamente.

Mas, assim como nós fomos numerosos a lhes dizer, desde o Coroamento, duas humanidades se separam.

Isso corresponde ainda ao princípio de Liberdade absoluta de cada caminho atribuído pela Fonte.

Alguns seres (e não há aí qualquer valorização de qualquer evolução além dos mundos falsificados) podem ter
necessidade de aperfeiçoar sua evolução e sua transformação nos mundos de carbono, mas, desta vez, Unificados.

Ainda uma vez, nós o dissemos, vocês não têm todos, o mesmo caminho.

Vocês não têm todos, o mesmo destino.

Vocês não têm todos, a mesma origem.

Vocês não têm todos, a mesma Dimensão original.

É neste sentido que Cristo disse para não julgar.

A evolução não se define pela sua capacidade presente para vibrar em meio à Coroa Radiante do Coração ou ao
Triângulo Tri-Unitário, que firmam ainda uma vez o Coroamento e a sua saída definitiva da matriz, mesmo Unificada,

e o retorno à sua Eternidade.

Seja como for, os tempos são descontados, mas eles não estão terminados.

A palavra mestre, no que lhe concerne, corresponde ao abandono da vontade.

A vontade não recorre ao Coração, fosse ela uma ‘vontade de bem’.

Ela remete inexoravelmente à personalidade e aos chacras situados na parte inferior do corpo, e não no meio.

Aí estão, bem amada, alguns elementos que eu posso trazer.

***

Questão: por que sinto uma pressão muito forte, desde alguns dias, no nível das Estrelas de Maria, que
constituem o Triângulo da Terra?

Bem amada, não há por quê.

Cada um sente o Triângulo elementar necessário para si.

Esta alquimia Interior acontece para lhe permitir finalizar, de algum modo, a sua Fonte de Cristal e o seu veículo
interdimensional.

Alguns vão perceber e sentir Vibrações intensas e dolorosas sobre o Triângulo de Fogo.

E outros sobre o Triângulo da Terra.

Mais raramente, sobre o Triângulo do Ar ou da Água.

Não há por quê.

Há somente um trabalho Vibratório que se efetua e que permite realizar o seu próprio Coroamento.

Eu disse e eu repito que a intensificação Vibratória e da consciência será, em sua linguagem, exponencial, para
chegar a um apogeu extremo no período precedente imediatamente ao Natal.

Há somente que viver o que lhes é proposto pela Vibração da Luz, no nível do seu Coroamento, no nível da sua
redenção, no nível do Coração e também do sacro.

***



Questão: os problemas nas costas, do ciático, podem estar ligados a esses fenômenos?

Bem amado, a aquisição das energias e da Consciência, permitindo despertar e alinhar as três Lareiras, não mais em
sua dimensão rotatória, mas de triângulo, está em curso.

Isso pode passar por certo incômodo manifestado no nível dos membros superiores ou membros inferiores, refletindo,
assim, a alquimia das energias que estão em andamento.

Não há nada a compreender, nem a temer.

Simplesmente, deixar estabelecer-se esse novo equilíbrio.

A carga de partículas Adamantinas que vocês recebem aumenta dia a dia.

Elas se agregam, literalmente, em suas estruturas sutis: físicas, etéreas, astrais e mentais.

Elas podem provocar uma sensação de peso ou de Vibrações intensas.

Isso faz parte do trabalho de reajustamento.

Não há nada a compreender além de um processo de transformação e de alquimia.

***

Questão: o que é da abertura do portal que foi anunciado para o dia 10 de outubro?

Bem amado, existem muito numerosos portais.

Esses portais, evidentemente, são conhecidos, tanto em meio à Luz Vibral, como àqueles que se opõem a esta
mesma Luz Vibral.

O que é Interior é como o que é exterior.

O processo de amanhã é uma abertura nova que visa fazer descer, literalmente, ainda mais partículas Adamantinas
em suas estruturas.

Não há nada a esperar.

Há somente que acolher, ainda mais, essas partículas Adamantinas, que irá se refletir, sobre esta Terra, por um
aumento de gradação do Cristal Azul, refletindo-se, no Homem, por um aumento do Fogo, do Triângulo de Fogo, que

começou doravante o seu basculamento.

O Triângulo de Fogo Prometeico, Luciferiano, voltando a se tornar o Fogo do Batismo do Espírito do Fogo, permitindo
sempre mais facilmente, para aqueles que o viveram, realizar a alquimia final da fusão das três Lareiras e, portanto,
aceder, naquele momento, de maneira mais fácil, à dimensão do Estado de Ser, seja nesse corpo como fora desse

corpo.

Os sonhos vão assumir a sua importância.

Eles serão significativos para a maior parte de vocês.

Mas, retenham também que aqueles que se opõem à Luz Vibral dela irão se servir, de uma maneira como de outra,
também, para tentar, como sempre, desviar a Luz do seu objetivo.

Esta data Vibratória não é um fim em si.

Ela é, aliás, observada e utilizada por aqueles mesmos que se opõem ao estabelecimento da sua Realeza no
Coração, manipulando e utilizando as forças da Ilusão, no nível do 3º olho, demandando, daí, reunir-se para

focalizar a vontade, justamente a vontade, sobre algo.

Enquanto que o mais importante é unicamente acolher, e, sobretudo, nada fazer.

Simplesmente Ser.

Aí está toda a diferença entre a humildade e a simplicidade do Coração, e a vontade Luciferiana, utilizando o
mesmo princípio Vibratório para fins totalmente opostos.

Nós assinalamos este portal, mas não lhes demos, literalmente, qualquer ação.

O que será diferente para a reunificação com a energia Arcangélica Micaélica, em alguns dias [dia 16/10, das 10h00 às
11h00 – hora de Brasília] (***).

Esta irá lhes permitir, aliás, perceber a diferença Vibratória existente entre a vontade e o Coração.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, resta-me agora trabalhar na terceira parte, que é, aí também, o
meu papel de embaixador da nova Tri-Unidade.

Assim como eu disse, cada uma das nossas intervenções Arcangélicas, como as dos Anciões ou das Estrelas, far-se-
á, doravante, cada vez mais, na atmosfera Vibratória.

Eu lhes proponho, então, e esse será o meu modo de saudá-los, que vivam agora a efusão Tri-Unitária.

Meu Amor e minha Luz os acompanhem.

Eu vou simplesmente estabelecer a conexão em cada um dos três pontos entre vocês.

Eu pronunciarei simplesmente o nome da Vibração correspondente a cada um desses três pontos (ndr: trata-se do
protocolo “ligação da Tri-Unidade com o Coração”) (****).

Maria.

... Efusão de energia ...

Cristo ou Miguel.

... Efusão de energia ...

Miguel ou Cristo.

... Efusão de energia ...

Tri-Unidade.

... Efusão de energia ...

Até breve.

... Efusão de energia ...

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

(*) – Amada e Divina MARIA (03.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/maria-3-de-outubro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

(**) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 12 Etapas (2009):

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

(***) – Amado ARCANJO MIGUEL (29.09.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/miguel-29-de-setembro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-29-de-...

(****) – ‘NOVA TRI-UNIDADE: LIGAÇÃO COM O CORAÇÃO’ [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/protocolo-integracao-da-nova-tri.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-1
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/maria-3-de-outubro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/protocolo-integracao-da-nova-tri.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/miguel-29-de-setembro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-29-de-setembro
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-3-de


***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=790

9 de outubro de 2010

(Publicado em 12 de outubro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=790
http://portaldosanjos.ning.com/


Questão: o Triângulo do Sacro é igualmente um triângulo com ponta para baixo?

Bem Amado, o Triângulo Sagrado (sacro), também denominado sacrum em latim, corresponde perfeitamente a um
triângulo e cuja ponta estaria, efetivamente, para baixo, ilustrada pelo cóccix. 

*

*

O Triângulo Vibratório, devendo se ativar e se acender no nível da humanidade, durante este período chamado de
final de outono [primavera, no hemisfério sul], é exatamente este osso que deve entrar em Vibração e despertar,

inteiramente, o que havia sido anunciado por Miguel, já quando dos Casamentos Celestes, chamado de Fogo da
Terra (*).

*** 

Questão: poderia falar novamente desta inversão do triângulo?

Bem Amado, a falsificação Luciferiana e Arcôntica consistiu, há mais de 300.000 anos, em privar, através da
compressão da matéria, denominada de ‘força eletromagnética’, o confinamento da humanidade dentro de uma

estrutura em carbono, chamada de corpo, e dentro de uma estrutura intermediária, denominada alma. 

Assim, na maior parte de suas tradições, que elas sejam de origem oriental ou mais moderna, é feita referência da
existência de um chakra (ou roda de energia) chamado de 3º olho.

Esse 3º olho é o único chakra a não vibrar em círculo, mas a se apresentar, como alguns dos clarividentes o viram,
sob forma de duas pétalas.

Essas ‘duas pétalas’ representam o confinamento de suas 12 fitas de DNA dentro de duas fitas de DNA denominadas
Bem, Mal. 

Assim, ilustrada mesmo ao nível da estrutura cerebral, existe, na direção do ponto Bem, o que é chamada de amídala
pré-frontal, existente à esquerda, como à direita. 

A amídala pré-frontal esquerda e a amídala pré-frontal direita, com o corpo caloso, são o confinamento Luciferiano
no Bem e no Mal. 

Em meio mesmo às suas tradições, o conhecimento oculto que lhes chegou, chamando de 3º olho esse sexto chakra,
lhes mostra que ele está incompleto.

De fato, um chakra, por definição, é uma roda.

ANAEL – 16 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-L5bGbRk6Muw/UYWQ5_IAFxI/AAAAAAAABpk/xSfjCluB1gE/s1600/sacro1''.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-QcAwMwgQObI/UYWBOx42XnI/AAAAAAAABpU/UZTaaJaZvvY/s1600/000+Anael+-+16.10.2010.JPG


Esta roda, por definição, gira. 

E esse é o caso para o conjunto das estruturas denominadas chakras, do corpo de vocês, exceto, justamente, aquele
que foi chamado de 3º olho. 

Aliás, o símbolo Luciferiano, por Essência, é um olho no meio ou na cimeira de uma pirâmide, correspondendo,
inteiramente, à Ilusão Luciferiana, ao confinamento dentro da parte anterior de sua fronte, em suas capacidades

denominadas cognitivas, memoriais e não mais através do desenvolvimento do que fazia sua conexão ao seu corpo
Unitário, denominado, hoje, de 12 Estrelas de Maria. 

Assim, o Triângulo de Fogo era um Triângulo de Fogo falsificado, estabelecido com ponta para o alto, centrado pelos
pontos AL, os pontos Bem ou Mal, que nós preferimos chamar de Atração/Repulsão. 

O desenvolvimento das 12 Estrelas e a ativação das 12 Estrelas de Maria colocou fim à ilusão Luciferiana. 

Restaria então voltar esse triângulo, cuja ponta AL está no alto, para que esta ponta AL esteja voltada, muito
logicamente, para baixo, para a raiz do nariz, significando a ativação do verdadeiro 3º olho e não mais do 3º olho

Luciferiano que os fecha na ilusão matricial. 

A ativação, a partir do momento em que é voltada, do 3º olho, passando do Fogo Prometeico (ou Luciferiano) para o
Fogo do Espírito, lhes permite então, doravante, ter acesso à totalidade do chakra da fronte, chamado de Coroa da

cabeça, como isso está, aliás, representado de maneira muito antiga e muito estilizada, no que foi denominado o
cabelo de Buda. 

A maior parte dos ensinamentos os fechou dentro desse 3º olho, que não pôde desenvolver suas virtudes
correspondentes às virtudes chamadas de Estrelas. 

Desde pouco tempo isto está feito e, portanto, desde ainda menos tempo, esse triângulo falsificado pôde se recolocar
no bom sentido e permite assim, pela ressonância, a ativação do segundo Triângulo denominado Triângulo cardíaco,

instalado em meio à Tri-Unidade e do terceiro Triângulo, instalado no osso Sagrado. 

Vocês, portanto, deste modo e se tal é sua possibilidade Vibratória, são restituídos à sua Eternidade e à sua Unidade.

***

Questão: há pontos específicos que constituem o Triângulo Sagrado?

Bem Amada, existem, é claro, nesse nível também, três pontos. 

O momento ainda não chegou de desvendar o que eles representam e o que eles são, mesmo em sua materialidade. 

Se lhes é possível olhar, com o retrocesso mesmo de sua consciência lógica, o estabelecimento do que foi realizado
desde os Casamentos Celestes, relativamente às cinco novas frequências Vibratórias, concernentes às 12 etapas

dos Casamentos Celestes, ascensão realizada de maneira vertical. 

A ativação das 12 Estrelas de Maria, realizando seu Coroamento e desenvolvimento, desta vez horizontal, realiza-se,
portanto a Cruz.

Não mais uma Cruz fechada dentro do símbolo chamado de crucifixo, mas realizada na Cruz chamada de Cátaros, ou
também de Cruz Toulouse, revelando-lhes o equilíbrio dos Quatro Elementos e não mais o confinamento dentro dos

elementos falsificados.

*

*

 Existe, portanto, uma relação entre, efetivamente, cada um desses três
Triângulos:o Triângulo denominado Atração, Repulsão e AL (Fogo do Espírito, agora), o Triângulo do

Coração (denominado Triângulo Tri-Unitário ou da nova Tri-Unidade: Cristo, Maria e Miguel), e, enfim, o Triângulo
Sagrado do sacro.

Coisas que devem ser colocadas na interação e na Vibração. 

Do mesmo modo que alguns de vocês perceberam quando da ativação das Estrelas denominadas Bem e Clareza, ou
Mal e Precisão, a ativação dos pontos Cristo e Miguel, ao nível de circuitos energéticos de Luz existe de maneira

muito real. 

Do mesmo modo, alguns de vocês constatarão que existe, entre o Triângulo do Coração e o Triângulo Sagrado, no
nível do sacro, uma conexão energética muito específica, que se estabelecerá nas próximas semanas. 

O importante, ainda uma vez e assim como Um Amigo, pessoalmente, lhes disse: do mesmo modo que ao nível das
12 Estrelas de Maria, existem 144 caminhos diferentes, correspondentes às 144 facetas de seu prisma

denominado Merkabah, a nada serve se sobrecarregar, no nível do mental, da descrição desses 144 caminhos. 

Do mesmo modo, a Consciência simplesmente tem necessidade de perceber e de acender os três pontos existentes
ao nível do Coração, como ao nível do sacro, para que o conjunto das estruturas e das funções correspondentes

coloque-se no trabalho, naquele momento, sem para tanto ter o conhecimento intelectual.



***

Questão: poderia falar novamente do ponto AL, uma vez que a inversão do Triângulo poderia fazer pensar que é
este ponto que é invertido?

Bem Amado, o ponto AL não tem necessidade, fisiologicamente, de descer à raiz do nariz.

Alguns de vocês o percebem já, sem terem compreendido o alcance nem o significado. 

Assim, portanto, a ativação das 12 Estrelas deve permanecer tal como lhes foi transmitida, seja por Miguel, por Maria
ou por Cristo.

Entretanto, os pontos de Vibração são, eles, realmente invertidos.

É isso que é importante, permitindo-lhes, assim, superar, justamente, a Dualidade Bem/Mal, Atração/Repulsão ou
eletromagnetismo Terrestre, permitindo-lhes fecundar o Coração e, naquele momento, para um número cada vez mais

importante de seres humanos, viajar conscientemente no corpo de Estado de Ser de vocês. 

Assim como existe uma ressonância e uma Fusão Cristo/Miguel, o chakra de enraizamento da alma pode
corresponder, indistintamente, a Cristo ou a Miguel.

É o mesmo para o segundo ponto, denominado chakra de enraizamento do Espírito, que pode ser, indiferentemente,
Cristo ou Miguel.

A Dualidade, justamente, consistindo em separar o que era Unido.

***

Questão: ter tido o cóccix quebrado pode obstruir o funcionamento do Triângulo Sagrado?

Bem amado, a partir do momento em que há alinhamento na Luz Unitária e Vibral, mais nenhuma anomalia existente
no nível estrutural, e, em particular, no nível ósseo (que, eu o lembro, é um cristal), não pode perturbar o que quer

que seja ao nível deste despertar.

Há mesmo um efeito de reparação da Luz Vibral, diretamente sobre o conjunto das estruturas cristalinas existentes
nesse corpo físico, bem real para vocês.

***

Questão: por que essas dores, ao nível do sacro, desde várias semanas?

Bem Amada, existem seres humanos que despertaram o Fogo da Terra desde vários anos já. 

Progressivamente e à medida que as semanas vão avançar, vocês constatarão cada vez mais pessoas ao redor de
vocês tendo esses sintomas de dor ao nível do sacro, se não, para aqueles que não conhecem esse processo das

Estrelas ao nível da cabeça, dores cada vez mais intoleráveis na cabeça. 

Lembre-se de que, quaisquer que sejam as percepções que tenha, no nível da cabeça ou do sacro, o importante, em
última análise, para o acesso ao Estado de Ser, é a porta do Coração, ou o Triângulo Sagrado do Coração e não do

sacro. 

Assim, portanto, alguns seres humanos viveram, por antecipação, sem conhecer o alcance, a ativação das 12
Estrelas. 

Do mesmo modo, quando das Núpcias Celestes, alguns seres conseguiram viajar, desde as primeiras etapas, no seu
Estado de Ser, no seu corpo solar.

Para isso, efetivamente, precisava ter o sacro desperto.

O derramamento que nós, Arcanjos, que o conjunto dos 24 Anciões e o conjunto da Frota Intergaláctica dos Mundos
Livres derrama sobre vocês, vai atingir um apogeu extremo a partir de 20 de outubro.

Isso irá crescendo, pelas manifestações de que já lhes falei no nível do Sol e dos seus céus. 

A onda de OVNIS que foi constatada sobre a Terra apenas fará se amplificar.

Isso não quer dizer, no entanto, que essas Embarcações sejam unicamente da Sombra ou unicamente da Luz. 

Do mesmo modo que as modificações do seu Sol entraram, desde dois dias, nas anomalias consequentes.

Estas irão crescendo até o final do seu ano. 

Do mesmo modo que a excitação de seu Sol vai corresponder à excitação do ego e das personalidades humanas,



podendo conduzir, durante este período, a modificações importantes. 

Tudo dependerá de sua capacidade individual, vocês, que estão ligados à Merkabah interdimensional, de estabilizar
a energia humana e da humanidade, inteiramente, a fim (e a palavra não é perfeitamente exata, mas eu a empregarei

assim) de contrabalançar as energias de agitação. 

Para isso, convém que se estabeleçam, cada vez mais, em sua Alegria Interior, na Vibração do Coração, na Paz, na
facilidade e na Unidade, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, ou quaisquer que sejam as

circunstâncias deste planeta.

***

Questão: é normal, quando se sentiu muito fortemente a ativação da Coroa da Cabeça em 29 de setembro, senti-la
muito menos hoje?

Bem Amada, isso corresponde, inteiramente, ao trabalho de ‘alquimia’ que alguns fazem agora, que outros fizeram há
mais tempo e que outros farão dentro de algumas semanas. 

A energia da Coroa Radiante da cabeça, o Coroamento, acompanha-se da ativação da Cruz na sua cabeça e das
três Cruzes da sua cabeça.

Isso deve conduzir à alquimia do Triângulo falso do Fogo Luciferiano, que deve se tornar um Fogo do Espírito.

Esse Fogo do Espírito tem por objetivo ativar, obviamente (e vocês o compreenderam), o Triângulo Tri-Unitário do
Coração. 

Assim, portanto, para alguns de vocês, é importante que a energia da Coroa Radiante da cabeça se faça mais leve,
a fim de permitir dirigir a onda de Luz e de partículas Adamantinas no seu Coração, e, para outros, para o seu

Sacro. 

O caminho que nós lhes damos é um caminho coletivo.

Mas, dentro desse caminho coletivo, alguns de vocês já viveram isso desde o início dos Casamentos Celestes. 

Não se esqueçam que o primeiro Portal de Luz que se abriu sobre esta Terra, abriu-se em 18 de agosto de 1984,
quase há 30 anos.

E, naquele momento, os seres já viveram a ativação das ‘cinco novas lâmpadas’, a ativação das 12 Estrelas, mas
eles eram muito pouco numerosos. 

O grande objetivo da Luz Unitária foi fazer realizar isso de maneira coletiva, tendo permitido, como o sabem, a
realização do Cristal deixado pelos Elohim Criadores sobre esta Terra, há mais de 50.000 anos.

Eles [Elohim] tinham, então, antecipado o retorno da Luz Unitária.

Eles tinham, então, antecipado a criação da Merkabah interdimensional, tal como vocês a realizaram.

***

Questão: durante as meditações, a que corresponde o fato de sentir uma tensão na base do crânio, atrás, e ter a
impressão de que os olhos vão se voltar para a parte de trás?

Bem Amado, cada um de vocês, ao nível das 12 Estrelas ou das 12 fitas de DNA, tem um trabalho que lhe é
específico para realizar durante esta etapa. 

Alguns de vocês têm a percepção muito nítida do Triângulo de Fogo, outros, do Triângulo da Terra ou ainda do
Triângulo do Ar ou da Água.

Outros, enfim, têm uma percepção exclusiva ou mais forte, eu diria, de um dos 12 pontos, porque é naquele nível que
se realiza, para cada um, o trabalho. 

Não há, portanto, especificidade a encontrar.

Simplesmente, há restabelecimento, em vocês, do seu potencial Unitário e a reativação das Linhagens as mais
perdidas no plano Dimensional. 

Assim, o trabalho que se realiza em um, no nível do Triângulo do Fogo, vai se realizar no outro no nível do Triângulo
da Terra, ou sobre uma das pontas. 

Não há qualquer conclusão a tirar, a não ser que isso corresponde, inteiramente, ao restabelecimento da sua
Unidade, pelo estabelecimento da sua Merkabah individual, em conexão com a Merkabah interdimensional. 

As percepções Vibratórias, como muitos de vocês observaram, são cada vez mais intensas durante as efusões e
durante os momentos de alinhamento.

Isso é perfeitamente lógico, porque, eu os lembro, desde 29 de setembro, vocês estão interconectados e interligados
coletivamente, em todo caso, para aqueles que realizaram o seu potencial de Filho da Lei do Um. 



Vocês não estão mais, portanto, no âmbito de um processo individual, tal como foi vivido durante os Casamentos
Celestes, mas, sim, como lhes foi dito, dentro de um processo coletivo que os envolve, certamente, individualmente,

referindo-se ao conjunto dos humanos religados, mas ao conjunto da humanidade assim como ao conjunto das
formas de vida presentes na superfície, como no interior desta Terra. 

É, portanto, muito lógico que a quantidade de Vibração, que a quantidade de partículas Adamantinas, de partículas de
Luz Unitária, veja um afluxo considerável manifestar-se na sua percepção, na sua consciência e, também, portanto e

diretamente, na sua própria Consciência individual.

***

Questão: poderia nos falar novamente da Merkabah interdimensional?

Bem Amada, a Merkabah interdimensional religa cada ser humano, desperto em suas 12 Estrelas, a todo ser humano
desperto, ele também, em suas 12 Estrelas.

Do mesmo modo que foi descrito, de maneira muito hábil, uma Merkabah individual (representada pelos cristais
talhados nesta forma, representam a pirâmide encaixada uma na outra), existe, na escala da Terra, a mesma forma

geométrica perfeita existente e girando sobre ela mesma.

Esta Merkabah estava, até 29 de setembro, inativa.

Ela era, como toda estrutura de vida nos mundos em carbono, mantida por um cristal.

Do mesmo modo como suas células vivas, humanas, animais, vegetais, são constituídas de cristal, em seu centro, do
mesmo modo, o núcleo da Terra, constituído de um núcleo cristalino, viu-se associar, há 50.000 anos, pelos 12
Elohim Criadores vindos federar-se e criar a Atlântida, que depositaram na superfície desta Terra, enterrado,

um Cristal Azul.

Esse Cristal Azul, vindo de Altaïr, é o cristal que iria permitir, no momento vindo (que chegou agora), reativar
a Merkabah interdimensional coletiva, ou seja, modificar o confinamento do Cristal central da Terra, em sua ruptura

com os mundos Unificados.

Primeira ruptura que foi vencida em 18 de agosto de 1984, quando do impacto da irradiação de Sirius sobre esse
sistema solar, tendo restabelecido uma primeira conexão cristalina entre Sirius B e o centro da Terra, tendo permitido
estabelecer uma comunicação eletromagnética entre o Sol e a Terra, mas também entre a heliosfera e o Sol central.

Como sabem, a heliosfera é agora atingida de frente pela irradiação central do Sol Central das galáxias,
denominado Alcyone.

Assim, as partículas Adamantinas, tal como as visões de Sri Aurobindo, em sua vida, tinham-nas percebido na
ultratemporalidade, começam a manifestar os seus efeitos.

É o que vocês percebem, vocês, como seres humanos, de maneira individual, no nível da sua cabeça, do seu
Coração e do seu sacro.

A Merkabah interdimensional é apenas a concretização, o retorno à Unidade da sua Terra, que reencontra, por sua
vez, a sua multidimensionalidade, quer dizer, o seu veículo de Luz que tinha sido, ele, não fechado no Sol,

mas comprimido ao redor do seu núcleo cristalino que volta a se estender bem acima da ionosfera, bem acima da
magnetosfera e vem participar do próprio ‘processo de Ascensão da Terra’.

Sua Merkabah interdimensional, como seres humanos religados e afiliados à Lei de Um, permite-lhes entrar em
ressonância com a Merkabah da Terra, como ‘Embarcação de Luz’.

É exatamente isso que é realizado desde 29 de setembro e é exatamente nisso que vocês trabalham.

Aí está o seu sentido do Serviço e o seu sentido do dever da Liberdade da Unidade reencontrada.

***

Questão: poderia nos falar do mundo Élfico e das pontes com a humanidade?

Bem Amado, vamos tentar explicar isso bem claramente.

Existe, na 3ª Dimensão (a que vocês conhecem e frequentam), uma criação falsificada, que é aquela da humanidade
que foi confinada.

Existe uma outra criação, paralela e sobreposta à sua, relativa aos domínios elementares:silfos, salamandras,
espíritos da Terra, espíritos do Fogo, espíritos do Ar, mundos que, para vocês, são, a maior parte do tempo,

invisíveis, que não têm absolutamente a mesma evolução que a sua, que não foram, também, feitos prisioneiros
dentro da matriz, ainda que evoluam dentro da matriz.

Não pode haver cruzamentos entre esses mundos e os seus, mesmo se possa haver meios de comunicação,
permitindo-lhes, uns e outros, entrarem em contato com a emanação e a Essência deles.



Assim, esse mundo dito ‘elementar’ não pertence, de modo algum, às linhagens humanas ou às linhagens
Dimensionais.

Eles pertencem a uma criação original, evoluindo sempre em uma trama invisível de 3ª Dimensão.

Eles são extremamente presentes em meio aos mundos chamados de 3ª Dimensão Unificada ou na estrutura em
carbono.

Eles são, de algum modo, o esqueleto invisível, mas não participam de modo algum das experiências conduzidas
pelas Consciências vindas dos mundos multidimensionais.

Eles estão, portanto, à sua maneira, evoluindo nas Dimensões «paralelas às suas», mas não tendo estritamente
qualquer relação.

Do mesmo modo que há, sobre a Terra, os humanos e como nos mundos intraterrestres
há humanoides e Delfinoides, que, no entanto, sustentam a sua própria Vida, permitiram-lhes não serem confinados

inteiramente na Ilusão, que estão aí desde 320.000 anos de seus anos, a esperar os momentos que vocês vivem.

E, no entanto, vocês jamais, até o presente, interferiram com eles, até que alguns canais, nos Estados Unidos, os
revelem.

***

Questão: por que alguns humanos sentem mais o Triângulo das Estrelas de Maria da Água e do Ar, ao invés os do
Fogo e da Terra?

Bem Amada, não estou certo de ter compreendido totalmente a questão.

Há humanos que sentem mais o Triângulo do Ar que outro Triângulo.

Há humanos que sentem mais o Triângulo do Fogo que outro.

Cada um desses Triângulos corresponde a uma das suas Linhagens.

Cada uma das suas Linhagens é, portanto, procedente, diretamente, dos quatro Pilares da Criação dos Mundos, em
todas as dimensões, chamados de 4 Viventes ou de 4 Hayoth Ha Kodesh, representados, nesta Terra, pelos 4

Orientes ou os 4 Elementos.

Esses 4 Pilares sustentam o desenvolvimento de todas as Dimensões, em todos os universos, em todos os
multiversos, em todos os superuniversos e em todas as Dimensões do espaço.

Vocês são, portanto, portadores, do mesmo modo, dessas 4 Linhagens.

Cada uma das suas Linhagens é diferente.

Alguns de vocês podem ter uma ou duas Linhagens idênticas, não devendo confundir com a ‘origem
multidimensional’, que é a de vocês.

Essas Linhagens são as Linhagens ditas estelares, pertencentes a um elemento ao invés de outro.

Assim, a maior parte do tempo, os mundos ligados a Sirius estão em relação com o Triângulo do Ar e, sobretudo, com
o Triângulo da Água, enquanto que os mundos de Altaïr estão ligados ao Triângulo do Fogo e ao Triângulo do Ar,

etc., etc..

Assim, portanto, segundo as suas Linhagens e de acordo com a característica, no seu veículo ilusório físico, da
predominância de um ou do outro dos elementos, a ativação de um dos Triângulos vai se fazer de maneira

preferencial.

Ela corresponde, de algum modo, sem que eu possa dar mais detalhes no momento, a uma ‘porta de entrada’ para a
sua multidimensionalidade.

Alguns de vocês vão sentir um ponto mais do que o outro.

Esse ponto assinala, pelo seu pertencimento a um dos Triângulos, a sua filiação preponderante com relação ao que
você é.

Existem, sobre a Terra, linhagens privilegiadas, que foram possuídas por algumas tradições, em todos os continentes
deste planeta, atualmente, encontrando a sua origem, há muito tempo, bem antes da falsificação.

Vocês estão ligados, a maior parte de vocês, mesmo que seja apenas uma filiação, pelo seu cérebro reptiliano, à
‘filiação reptiliana’, simplesmente.

Assim, o Triângulo de Terra é muito frequentemente majoritário nos humanos.

Há também o Triângulo do Fogo.

Esse Triângulo do Fogo corresponde à marca imposta por Lúcifer em algumas linhagens não humanas que foram
atraídas e arrastadas nesta falsificação, desde a falsificação.

Entretanto, eu os tranquilizo, vocês têm também linhagens da Água e do Ar.

***



Questão: o que é das relações sexuais?

Bem Amado, como Arcanjo, é-me muito difícil expressar algo sobre o que vocês chamam de sexualidade.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que o ato sexual corresponde à ignição, temporária e efêmera, do que é
denominado Lareira Inferior.

A problemática, em meio a um casal onde um dos dois parceiros teria ativado a Lareira Cardíaca, faria com que a
ignição do Fogo Inferior, quando da relação sexual e do ápice desta relação sexual, se expressasse em uma erupção

do Fogo do Coração, vindo, literalmente, asfixiar e abrasar o parceiro.

Há, portanto, um limite, que é este.

Agora, a evolução na Consciência do Si, a evolução na Consciência do Estado de Ser, pode conduzir alguns
humanos a não mais ter vontade, nem desejo, de relações sexuais.

Assim, portanto, a ativação das suas 4 Linhagens e o seu Coroamento vai permitir, em vocês, reativar alguns
potenciais muito naturais, traduzindo-se em sua vida, aqui presente, sobre esta Dimensão em que vocês estão, pelo

desaparecimento ou pela modificação de algumas das suas necessidades comportamentais.

Para outros, enfim, o desaparecimento total da sexualidade, se vive de modo completamente natural.

Compreendam bem que não é desejável, nem mesmo indispensável, nem mesmo concebível, buscar refrear o que é
natural em vocês.

Se vocês têm vontade de fazer o amor, façam-no, ao mesmo tempo estando conscientes dos limites impostos,
justamente, pelo Fogo do Coração.

***

Questão: alguns processos Vibratórios hoje são muito agradáveis e outros extremamente desagradáveis. Por quê?

Bem Amado, a lagarta não se torna borboleta sem dor.

Alguns se tornam, efetivamente, sem qualquer dor.

Mas a transformação das suas estruturas e, em particular, naqueles que devem levar um corpo biológico, passa por
transformações importantes, tanto no nível da caixa craniana, do cérebro, como dos diferentes órgãos do corpo.

Assim, portanto, isso pode se expressar por certa forma de desconforto, por vezes extremamente violento, que vocês
chamam de dor.

Isso não priva da Alegria.

A Alegria instala-se assim que a Coroa Radiante do Coração está ativa, antes mesmo da instalação do Triângulo da
Tri-Unidade.

Entretanto, algumas transformações podem ser vividas de maneira dolorosa.

Assim são, por exemplo, as manifestações ligadas à Lareira Inferior, no nível do sacro.

Assim são algumas percepções, ao nível das Estrelas da cabeça, traduzindo a modificação, bem real e concreta, de
sua estrutura anatômica e mesmo orgânica, e não unicamente Vibratória ou energética.

Vou tomar um exemplo que é muito simples e que alguns de vocês são levados a viver quando das meditações das
19h [hora francesa], do seu trabalho consciente de Serviço para a Merkabah interdimensional coletiva.

Vocês não estão, alguns, sem terem observado que percebem certo peso nos membros superiores ou no nível de
seus membros inferiores, ou ainda no nível das extremidades.

Isso é simplesmente destinado a lhes permitir manter esse corpo biológico em vida, por enquanto.

Sem isso, vocês abandonariam literalmente esse corpo, para se reencontrar, de maneira definitiva, no seu Estado de
Ser.

Mas o momento não chegou.

O seu trabalho, como nós o dissemos e como o Arcanjo Miguel lhes disse, é Aqui e Agora, nesse corpo biológico,
qualquer que seja a realidade do que vocês tenham descoberto através das suas viagens ou das suas Vibrações.

O momento ainda não chegou de se tornar totalmente borboleta.

***

Questão: quem decide se tal pessoa vai ascensionar com ou sem o corpo físico?



Simplesmente, Bem Amada, o seu nível de Consciência.

Ninguém mais exterior a você mesma.

Agora, alguns terão a impressão de querer levar o corpo.

Eu devo dizer que nós teremos mais dificuldades para encontrar os parceiros que desejarem levar seus corpos
biológicos do que aqueles que desejarem deixar esse corpo para aceder à sua Eternidade inteiramente.

É por isso que a maior parte de vocês não tem acesso mais do que uma vez ao seu Estado de Ser, ao seu corpo de
Estado de Ser, senão, nós não teríamos mais ninguém sobre a Terra entre as pessoas despertas.

***

Questão: poderia nos falar das evoluções do cérebro?

Bem Amada, o cérebro de 3ª Dimensão Unificada, que pertenceria a uma linhagem dita humanoide, a uma linhagem
reptiliana redimida, a uma linhagem aquática, não importa.

O cérebro é construído sobre a mesma estrutura.

Lembre-se: a Ilusão Luciferiana os fechou no nível do desenvolvimento do que é chamado de córtex pré-frontal,
predominante junto ao Homem, em detrimento das zonas parietotemporais e occipitais, que irão se desenvolver nas

estruturas de 3D Unificada, permitindo o desenvolvimento de um lobo que tinha sido atrofiado no humano, que vocês
encontram nos cetáceos vindos de Sirius, chamado de ‘lobo paralímbico’.

Esse lobo paralímbico os reunifica ao conjunto da Criação e os coloca, literalmente, em comunicação telepática e por
diversas vias que vocês chamariam de supra sensorial, com o conjunto dos seus congêneres e do universo.

É válido para todas as estruturas em carbono de 3ª Dimensão.

O que explica que aqueles que foram chamados de ‘Anjos do Senhor’ (os Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada)
possuem todos, a cabeça muito grande.

E também um Coração muito grande.

O resto não tendo mais qualquer utilidade.

Agora, o cérebro, no nível das Dimensões Unificadas, além dos mundos em carbono, que isso seja o corpo de Luz, as
partículas Adamantinas, que seja o corpo de Cristal, que seja o corpo de silício, que seja o corpo de Diamante ou

o corpo de Luz Triangular não antropomorfizado, não há, obviamente, mais qualquer cérebro.

O cérebro, sendo apenas uma ferramenta de reflexão, permitindo refletir algo de ordem superior.

É nesse cérebro, nesse corpo que vocês habitam, que ocorreu a primeira falsificação da história desse mundo, há
320.000 anos.

Foi-lhes simplesmente retirado o que foi chamado de cérebro paralímbico, e foi reforçado o que é chamado, hoje, de
cérebro reptiliano, responsável por certo número de comportamentos automáticos, seja a predação, mesmo para os

humanos, seja a também denominada ‘avidez’ e tudo o que faz as anomalias da personalidade.

A personalidade não é cognitiva, contrariamente ao que vocês poderiam pensar.

Ela decorre, diretamente, da atividade, abaixo do seu limiar de percepção, consciente, do que é denominado
cérebro reptiliano.

Vocês são, inteiramente, enquanto personalidade não desperta, submissos aos ditados do seu cérebro reptiliano,
que representa a sua herança genética de origem reptiliana e ligada à falsificação.

A própria arquitetura dos cetáceos, com predominância de um lobo paralímbico, explica perfeitamente esta diferença
de evolução entre o cérebro (de evolução, se pudermos dizer, mas de conformação) entre o cérebro humano e o

cérebro dos cetáceos que, este, não está absolutamente cortado da sua Unidade.

É, aliás, o único reino, presente nos mundos da superfície, que manteve uma conexão à Unidade, assim como os
povos intraterrestres.

***

Questão: os mundos elementares permanecerão na 3ª Dimensão?

Bem Amado, eles são, de toda eternidade, bem antes da própria criação desse mundo em carbono.

A 3ª Dimensão, quando é Unificada, não coloca qualquer problema.

A multidimensionalidade está simplesmente ligada ao acesso ao Estado de Ser, ao acesso ao Ilimitado, que é a
característica das Sementes de Estrelas e dos Seres criados pela Fonte e tornados livres pela Fonte para explorar,

semear, a totalidade das Dimensões.



Alguns seres, há muito tempo, preferiram se fixar, enquanto Espíritos da Fonte, nos mundos em carbono Unificados e
de ali se fixar.

O seu próprio caminho não é permanecerem fixos, mas reencontrarem a sua multidimensionalidade.

Eu os lembro de que, na multidimensionalidade, vocês não têm a mesma forma na 5ª Dimensão como na 11ª
Dimensão ou como na 18ª Dimensão.

De que vocês são livres para explorar todas as Dimensões, na condição de mudar de Vibração, de forma e
de movimento, se é que podemos expressar assim.

Enquanto que as entidades elementares escolheram a perenidade da forma e a eternidade da forma.

O que é o desejo delas mais justo, que foi realizado.

Elas escapam, portanto, à noção mesmo de lei, chamada de ‘lei dual’, existente no seu mundo.

São, portanto, se é que podemos comparar o que é comparável, caminhos paralelos, mas bem separados, mesmo
se, nos mundos Unificados, for possível ter acesso a esses mundos elementares.

Assim vez que não estiverem mais limitados em uma forma em carbono, o seu corpo de Luz ou o corpo de Cristal ou
o corpo de Diamante ou o corpo Triangular pode se tornar próximo dos Espíritos elementares.

É o mesmo para os cristais, que estão fixos em uma forma, em uma estrutura, qualquer que seja a Dimensão à qual
eles pertençam, porque é o papel deles, de algum modo, as Matrizes de Vida.

Assim, qualquer que seja a Dimensão de um planeta ou de uma estrela, o núcleo será sempre fixo em uma primeira
Dimensão cristalina.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a Ascensão com o corpo?

Bem amada, tudo depende do destino desta Ascensão com o corpo porque, assim como é fácil para compreender, há
‘dois destinos’ desta Ascensão com o corpo.

Há uma Ascensão com o corpo (que será qualificada de intermediária), que será ligada à primeira onda de OVNIs que
virão chamar, um a um, aqueles que ascensionarão com o corpo nas Dimensões da 3ª Dimensão Unificada e que

irão, essencialmente, para os mundos de Arcturius.

Existe uma Ascensão final, com o corpo, que se refere apenas a alguns seres que devem manter esse corpo biológico
até o limite final, a fim de levar alguns elementos memoriais nas novas Dimensões de Vida, seja no nível da 5ª ou de

outras Dimensões bem mais elevadas.

A maior parte das mecânicas de Ascensão referentes à humanidade desperta será feita sem o corpo, que não tem
qualquer interesse, ainda uma vez, eu repito a vocês.

Lembrem-se do que eu lhes disse: se nós permitíssemos o acesso ao Estado de Ser a todos os despertos, não
restaria mais um único desperto em um corpo.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

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

(*) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 12 Etapas – 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010

***
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem Amados Filhos da Luz e Filhos da Lei de Um, nesse dia, neste instante, pela Graça de seu Coroamento, pela
Graça de sua Redenção, pela Graça da Divina Maria, o Fogo das Potências Celestes que eu manifesto, a

possibilidade, se tal é sua abertura, de Vibrar diretamente ao centro de seu Coração.

A nova Tri-Unidade, instalada e revelada em seu Coração, conectada à Merkabah interdimensional coletiva humana,
torna possível a fusão, em vocês, da Vibração original Cristo / Miguel, em seu Coração.

Assim, Miguel, como Regente, eu abro o centro de sua Terra, o centro de seu Éter, no centro do Coração: a Vibração
Cristo, Unidade e Verdade.

***

Pelo Fogo do Espírito reencontrado, Unidos e Unificados, ao centro do AL-OD e do IM-IS: ER, Fogo do Éter,
abrasamento do Coração, abertura ao Espírito.

Potência da Liberdade e do Amor.

Reversão da Terra ao Éter.

Nós, Cristo/Miguel, formando a base da Vida, em Unidade e em Verdade, fecundando a Terra e o Éter, pela Graça da
Criadora, Maria, fecundando seu Templo, revelando-lhes e despertando-os a vocês mesmos, para além dos jogos de

Sombra e de Luz.

Fecundação dando-me a oportunidade e a faculdade de Vibrar em uníssono com o seu Coração, no seu Templo.

Unidade e Verdade.

***

O Fogo da Criação, que é Vida e Luz, se desperta no Instante e na Eternidade.

MIGUEL – 16 de outubro de 2010
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Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei de Um, a Alegria é sua morada.

O Fogo é sua Essência.

A Luz é seu Reino.

A Alegria, o Fogo e a Luz constituem a Trindade do Amor Verdadeiro e Unificado, em vocês, agora, onde quer que
vocês estejam.

Por seu Coroamento e sua Redenção, o Triângulo Sagrado Vibra, doravante, em uníssono com a Terra.

Esse sacro que, quando de seu despertar, alinhado na Vibração com o Triângulo da Tri-Unidade e as Estrelas de
Maria, assinalará, se tal é sua Vibração, a iminência de seu retorno na Unidade, para a Eternidade.

***

Seu papel e sua função, bem além do que vocês são na aparência, é, doravante, a ancoragem, a multiplicação e a
manifestação do que vocês são, em Verdade, bem além das aparências.

A Vibração Cristo/Miguel é sua Essência.

Ela está ativa.

Resta (em um tempo superior, linearmente, ao que vocês chamam 2 meses) acolher a ponta fecundante do Triângulo
de seu Coração: Maria.

Bem Amados Filhos da Lei de Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, resta-lhes afirmar, expandir e manifestar a
Vibração do Fogo, a Vibração da Alegria, a Vibração da Luz, a fim de estabelecer, sobre a Terra, a Unidade.

***

O que quer que seja o que seus olhos verão, o que quer que seja que seus sentidos captarem, lembrem-se de que o
seu Templo Interior, o seu Coração, é o seu guia, o seu salvo-conduto, e o seu caminho para a Eternidade.

Quanto mais e melhor vocês acederem e penetrarem esse ponto de seu Ser, chamado Coração, mais e melhor vocês
penetrarão a Eternidade e escaparão às influências desse tempo.

Na Luz, no Fogo do Coração, encontram-se todos, absolutamente todos os seus nutrientes, quaisquer que sejam.

***

O acolhimento e o abandono à Luz os fazem viver a abundância do Coração.

Nenhuma sombra, nenhum elemento oposto a esta abundância pode perturbar esta abundância.

Bem Amados Filhos da Luz, Filhos da Lei de Um, centrados no Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega, por Cristo,
Maria e Miguel.

A Vibração da Unidade lhes é acessível, mesmo em sua consciência comum e limitada.

Quando da etapa que desperta em vocês seu alinhamento às 12 Estrelas, à Merkabah, cada noite, às 19h [a partir de
17 de outubro, às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro, às 16h00 – hora de Brasília], vocês terão,



além disso, a possibilidade de se estabelecerem no centro do Triângulo Tri-Unitário do Coração e, para alguns de
vocês, no Triângulo do sacro.

***

O Aqui e Agora, deste período, os conduzem ao solstício de inverno [solstício de verão, no hemisfério Sul], será a oportunidade e a
possibilidade, para vários Filhos da Lei de Um, de verificarem que eles são Filhos da Lei de Um, Filhos da Luz e

Filhos da Verdade.

A potência da Vibração, seja sobre a Coroa da cabeça, sobre a Coroa do Coração, sobre o Triângulo do Coração ou
o Triângulo do Sagrado, os alinhará, os unificará, e lhes permitirá estabelecer, em vocês mesmos, esta ressonância

Unitária.

Hoje, o Triângulo de Fogo anterior da sua cabeça, o Triângulo centrado entre AL, Atração e Repulsão, se transforma.

O Fogo do Espírito penetra novamente a matéria, agora.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei de Um, continuemos a Vibrar, Unificados.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, se há questionamentos presentes em vocês, relativos a esta etapa, eu deixarei,
num tempo ulterior, o Arcanjo Anael, nosso Embaixador e o Embaixador da nova Tri-Unidade, responder às suas

questões (*).

Eu voltarei, quanto a mim, de maneira também Vibratória, em 21 de dezembro, às 21h [18h00 – hora de Brasília].

Naquele momento, nós trabalharemos, vocês, e eu, inteiramente, se tal é sua Vibração, no alinhamento e na fusão de
suas três Lareiras.

Quanto a mim, que a Paz, o Amor, a Verdade e a Unidade sejam sua Presença.

Pela Graça da Lei de Um.

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

(*) – ARCANJO ANAEL (16.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que, como de hábito, há pessoas
novas que vêm me ver. 

Então, quanto a mim, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e, como de hábito, eu venho
escutar suas questões palpitantes e apaixonantes sobre o que vocês estão vivendo nesta Terra. 

Então, caros amigos, eu os escuto.

***

Questão: o que vão se tornar os Arcontes?

Então, aí, caro amigo, cada coisa no seu tempo. 

Há, primeiramente, uma série de elementos importantes para o retorno da Luz Vibral nesta humanidade. 

Houve, como vocês sabem, derrames de raios de Luz, no ano passado, no mês de agosto, que anteciparam o
retorno da Onda Galáctica, não é? 

Como sabem, há certo número de qualidades vibratórias e de Consciência que são derramadas agora sobre a
Terra, já desde certo tempo. 

Eu creio que lhes comunicaram que o primeiro portal remonta do mês de agosto de 1984, que foi a primeira efusão
do Espírito Santo sobre esse sistema solar, que vinha de Sirius, não é? 

Desde quase uma geração do seu tempo, ou seja, desde quase 30 anos, sucedeu-se uma série de ativações
importantes que permitiram, efetivamente, realizar e concretizar o que foi denominado, pelo Arcanjo Miguel, «Os

Casamentos Celestes». 

Uma etapa importante foi cruzada, como sabem, no final de setembro, quando a Tri-Unidade se reinstalou no seu
Coração.

Nós restabelecemos a Luz Vibral autêntica, Universo após Universo, de maneira a tornar cada sistema solar livre
para o seu regresso à Unidade ou então livre para a sua perpetuação, durante certo tempo, no nível das estruturas

em carbono Unificadas, desta vez, e não mais dissociadas como nesse mundo. 

Aquele a quem nós chamamos de chefe dos Arcontes, o Draco Yaldébaoth, se quiserem, aquele que nós não
procuramos, propriamente falando, colocá-lo na prisão, não é? 

Ele os colocou na prisão e não creiam que a Luz vai, por sua vez, colocá-lo na prisão.

A lei de Talião [‘olho por olho, dente por dente’] não é a lei da Luz, não é? 

Portanto, esse ser se retira, pouco a pouco, nos Universos que não foram ainda restabelecidos, eu diria, à Luz
Vibral.

Isso não se faz de um dia para o outro, porque nós devemos esperar, uns e outros, em função dos Universos e em
função dos diferentes intervenientes dos Universos em causa, e de certo número de fatores astronômicos

extremamente precisos, correspondendo ao regresso da Luz. 

E a cada vez que a Luz se restabelece, em Unidade, em Verdade e em Vibração, naquele momento as forças ditas
opostas ao restabelecimento da Luz são obrigadas a se retirar para territórios que são ainda, elas acreditam, sua
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propriedade exclusiva. 

Por conseguinte, não é questão, se quiserem, para a Luz, de engajar um combate contra a Sombra.

Esse combate é, de fato, o direito de restabelecimento da Luz, mas, em nenhum caso uma ação contra qualquer
coisa.

Sem isso, não seria mais a Luz Unitária. 

Portanto, nós restabelecemos, uns e outros, no nível dos mundos Livres, a Vibração Unitária e a possibilidade, para
as consciências confinadas, de novamente se religarem à sua Unidade, ao seu Espírito e, se tal for a sua decisão,

de regressar à sua Unidade, à sua Dimensão original, ao seu mundo original, se tal for o seu desejo. 

Lembrem-se de que cada um é livre, inteiramente, para ir onde quiser, mas na condição de saber e de ter, como
vocês dizem, todas as cartas sobre a mesa.

Porque aqueles que não tiverem todas as cartas sobre a mesa não podem sequer imaginar, nem supor, que todas
as escolhas que estão abertas correspondem a uma Verdade. 

Então, o problema dos Arcontes não é um, de fato.

Porque, a cada vez que a Luz se restabelece em um Universo, ele é liberado, no sentido mais nobre do termo, e os
Arcontes se retiram, progressivamente, a lugares onde a Luz Unitária ainda não está. 

Portanto, nós não nos colocamos verdadeiramente a questão de fazer algo, de perseguir ou de punir o que quer que
seja ou quem quer que seja.

A Luz tem liberdade de penetrar e de se estabelecer em todos os Universos, em todas as Dimensões e em todas as
criações, mesmo nesta criação que foi falsificada.

A Luz jamais teria estado ausente. 

E o que vocês vivem, como sabem, é o retorno desta Luz Unitária e a sua capacidade para discernir,
verdadeiramente, onde vocês querem ir, não em função da sua vontade, mas em função da sua capacidade

Vibratória. 

Então, vocês sabem, os Arcontes que fecharam os sistemas estão, pouco a pouco, dando-se conta de que não há
saída em meio à falsificação, de que não há saída para fechar uma criação e de que a criação pode dar, qualquer

que seja a Dimensão, o seu pleno potencial, apenas se for Livre. 

E este erro não trouxe mais Luz, mas, finalmente, era um caminho que eu chamaria de atalho ou de beco sem
saída. 

Portanto, quando nós chegarmos ao final (quando eu digo «nós», não é necessariamente nós, os Melquisedeques,
isso depende dos Universos) desse beco sem saída, nós veremos efetivamente o que permanece como Dracos

opostos à Luz.

E, agora e já, vocês conhecem a resposta, não restarão mais.

***

Questão: a transformação do nosso sistema solar vai se desenrolar no período dos 3 Dias?

Então, caro amigo, quanto mais houver tempo diante de vocês, mais, é claro, o tempo que restará, para o que é
chamado de ‘grandes transformações’ será curto.

E quanto mais o tempo que transcorre ficar livre de qualquer perturbação, eu diria, mais vocês podem se considerar
felizes. 

O que quer dizer que há limites.

Os limites não são extensíveis.

Eles são ligados a fatos astronômicos extremamente precisos.

Esses fatos astronômicos extremamente precisos foram localizados e impressos, obviamente, na pedra, pelos
Maias, como sabem. 

Todos vocês sabem também que os maus rapazes (os fantoches, como eu os chamo agora) sempre tentaram se
servir do que existia para levar à própria vantagem deles.

É o grande ‘princípio da falsificação’: nada criar (porque eles são incapazes disso), mas simplesmente utilizar o
existente para desorganizá-lo. 

Então, isso, são as datas, se quiserem, que são limite, e quanto mais vocês avançarem para esta data limite, em
uma paz relativa, mais vocês são abençoados do Céu, quer dizer que vocês terão menos períodos difíceis para

atravessar. 

Mas eu não escondo de vocês, obviamente, e vocês veem ao seu redor, seja no nível geofísico, seja no nível social,
seja no nível financeiro, seja no nível da própria consciência da humanidade, que há um equilíbrio, eu diria, no fio da

navalha, ou seja, que tudo pode bascular em um sentido ou no outro. 

Mas, quanto mais esse tempo se desenrolar no seu Universo, sobre esta Terra, menos o período de desequilíbrio



irá persistir por muito tempo. 

Então, é claro, o ideal seria que os famosos ‘3 Dias’ ocorressem no extremo limite da transformação desse sistema
solar.

Mas, ainda uma vez, como sabem, isso não é nem vocês que decidem, nem nós, nem Maria,mas é Gaia, é a Terra. 

Simplesmente eu confirmo que, desde 29 de setembro, a Merkabah Interdimensional de Luz está ligada sobre a
Terra.

E isso depende também de vocês, não para o dia preciso, mas para acelerar, não para as perturbações, mas para
a abertura de Consciência. 

Quanto mais vocês trabalharem na Coroa da Cabeça, mais vocês irão viver a Tri-Unidade no Coração e no sacro,
quer dizer que, quanto mais as 3 Lareiras estiverem alinhadas e ativadas, mais vocês irão concorrer para o que é

chamado (por Maria e por Miguel também, e por Anael) de Serviço à humanidade.

O resto não deve preocupá-los. 

Evidentemente, todo ser humano vai se encontrar, e já se encontra, frente a uma escolha.

E essa escolha, para alguns, é ainda, eu diria, como vocês dizem, corneliana (*).

Ou seja, ela está aí: há coisas que vêm chocar no nível da minha Consciência.

Aí, a partir daí, tenho três soluções: ou eu reajo e permaneço na Dualidade; ou eu me recuso a ver o que acontece
e continuo adiante, eu permaneço também na Dualidade; ou eu me coloco sob a influência da Luz Unitária, ou seja,
eu me abandono à Luz, eu acolho a Luz e eu confio no que vocês poderiam chamar de ‘Divina Providência’ (ou o
que temos chamado de ‘Inteligência da Luz’), o que não é uma reação pela vontade pessoal, mas é uma reação

pela Inteligência da Luz. 

Quer dizer que é a própria Luz que vai fazer o melhor possível para fazê-los ir para a própria Luz. 

E há apenas essas três soluções. 

Então, é preciso também definir isso com relação à ativação, é claro, da Tri-Unidade, com relação aos 4 Pilares,
também com relação à Cruz na sua cabeça. 

Lembrem-se: a Atenção e a Intenção, quer dizer que, onde vocês colocam a sua Atenção e a sua Intenção, a
energia e a Luz seguem isso. 

Em seguida, se vocês se definirem entre a Ética e a Integridade que lhes são próprias (não mentir, não enganar,
estar em concordância com a Luz, além de consigo mesmo), naquele momento, vocês estão alinhados na Cruz dos
4 Pilares e tudo o que acontecer, mesmo que lhes parecer chocante, em um primeiro momento, na sua vida, será

apenas o reflexo, em última análise, do que vocês criaram como própria ressonância, seja com relação a um
parente, seja com relação a uma doença Interior, seja com relação à sua posição na sua família ou no seu Universo,

globalmente. 

Portanto, a partir desse princípio, vocês compreendem bem que muitos seres humanos que vivem situações
penosas vão entrar em reação: a reação de querer restabelecer o Bem, para eles, de querer estabelecer isso,

aquilo, uma situação, um casamento, um filho etc.

Ou então vocês se entregam à Luz e, aí, vocês saem da Dualidade. 

Isso não quer dizer permanecer como alguém que nada faria, como um molusco invertebrado que não se move.

Não quer dizer isso.

Isso quer dizer, simplesmente, deixar agir a Luz em si. 

É o único caminho da Unidade, senão, vocês entram sistematicamente na Dualidade, mesmo se quiserem
restabelecer uma Verdade que vocês consideram absoluta.

Tudo depende, de fato, da energia e da consciência que vocês utilizam para o mesmo resultado, porque, a Luz
sendo Inteligente e vocês deixando a Luz agir na sua vida, tudo o que era da Sombra vai desaparecer. 

Por outro lado, se a sua vontade, mesmo de Luz (de Guerreiro de Luz, se vocês quiserem chamar assim), neste
período especial que vocês vivem, quiser agir, ela está no direito de agir, mas, naquele momento, o que é que lhes

prova que a sua ação, mesmo a mais luminosa para vocês, inscreve-se no âmbito da Luz Unitária?

Vocês não têm qualquer meio, com a inteligência comum e com a intuição, de sabê-lo. 

Portanto, o mais sábio é, efetivamente, acolher e se abandonar à Luz. 

Quando nós falamos muito longamente disso, se quiserem, não é uma ideia assim, não é uma concepção, é um ato
de Consciência e um ato Vibratório total, que vai engajar, é claro, a sua Vibração atual e, portanto, o seu futuro

possível. 

Mas, lembrem-se de que, quando vocês estão no Abandono total à Luz, vocês vivem (como Um Amigo disse, como
Sri Aurobindo) a sincronia, vocês vivem a Alegria Interior e, em meio a esta Alegria Interior, evidentemente, tudo é

fácil. 

Mesmo um acontecimento que poderia ser julgado, segundo a personalidade, como detestável, catastrófico, é vivido
totalmente de um de outro modo, na Alegria Interior. 

A Alegria Interior não é uma renúncia, a não ser uma renúncia à ação da personalidade ou, o que foi denominado
mais recentemente, a Crucificação do ego. 

Vocês não podem chegar à Luz Vibral sem a crucificação do ego.



Isso é impossível. 

Portanto, voltando à pergunta, vocês são abençoados porque, por enquanto, vocês continuam a viver sem qualquer
privação, com dificuldades, certamente, segundo o país, ligadas aos elementos, ligadas à economia, mas, em

resumo, pode-se dizer que, por enquanto, tudo se desenrola na calma, mesmo sendo a calma antes do colapso. 

E quanto mais este colapso demorar, melhor isso irá valer para vocês, porque deixa mais tempo para encontrar a
sua Presença, a sua irradiação e a sua Alegria.

***

Questão: por que viver, hoje, acontecimentos das vidas anteriores?

Bem, então, aí, caro amigo, isso quer dizer que você não está no instante presente.

A capacidade para reviver, de forma memorável, visualmente, emocionalmente, para fazer reviver o passado está
ligada à ativação do 3º Olho, que está acima do corpo causal. 

Isso o faz penetrar no 3º Olho, na Ilusão.

E houve inúmeras explicações sobre o que é o 3º Olho em relação ao corpo. 

Enquanto você estiver centrado no amanhã, enquanto estiver submisso à influência de uma vida passada, você não
é você mesmo, ou seja, você não está no Presente. 

Não estando no Presente, você não está na Vibração Unitária. 

A Vibração Unitária é o Samadhi, tal como foi definido.

É a Alegria Interior.

O passado não tem mais qualquer incidência. 

Colocando-se sob o Abandono à Luz, o amanhã, tampouco, não tem mais qualquer espécie de importância. 

Você refina e reforça a sua conexão com o Estado de Ser.

O Estado de Ser não se importa com as vidas passadas.

A sua vida presente, como as vidas passadas, é da mesma natureza, ou seja, de uma ilusão total. 

Portanto, se você estiver identificado a uma vida passada, ou se você estiver identificado às suas projeções com
relação ao amanhã, ou se você estiver identificado a esta personalidade, você não pode penetrar a Vibração do

Coração. 

Aliás, São João disse (ou Sri Aurobindo agora, se preferirem): haverá muitos chamados, poucos escolhidos. 

Os chamados, qual é a característica?

Eles são marcados na testa.

Eles abriram o 3º Olho, mas eles não abriram a Coroa.

Eles têm acesso às vidas passadas.

Eles têm acesso a intuições.

Eles têm acesso a visões.

Eles têm acesso a coisas maravilhosas, mas que pertencem à matriz, definitivamente. 

As vidas passadas, o próprio conceito de ‘reencarnação’ é um conceito ilusório.

É uma verdade relativa. 

É claro que vocês viveram essas vidas.

É claro que nós todos vivemos vidas passadas, porque estivemos identificados a essas vidas e vocês pagam as
consequências e os pesos. 

O que foi chamado de ‘lei de Carma’, não é?

De ‘ação/reação’. 

Mas eu espero que você tenha, ao menos, considerado o conceito de que mesmo a ação/reação faz parte da
falsificação. 

A ‘ação da Graça’ é a Lei Vibral Unitária, que não obriga nenhum Espírito a se encarnar ou a se reencarnar.

A Liberdade é total, no nível do Espírito, o que não é o caso no nível da personalidade e da alma. 

A alma é apenas um intermediário entre o corpo e o Espírito, mas a alma, também, não existe nos mundos do
Espírito.

Ela pertence apenas a esta matriz. 



Portanto, viver vidas passadas significa simplesmente que a consciência está focada no 3º Olho e somente no 3º
Olho. 

Mas, hoje, você deve se apressar para penetrar o santuário do Coração, porque, como nós dissemos, uns e outros
(e eu os remeto para isso a uma carta magnífica que foi a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios): «Vocês

podem ter o conhecimento de todos os milagres de todas as suas vidas passadas, vocês podem falar a língua dos
Anjos, vocês podem ter uma Fé para deslocar todas as montanhas, mas se vocês não estiverem no Coração, vocês

nada serão». 

A única porta de saída para o acesso à Luz Vibral não é o conhecimento, não é o esoterismo, é o Coração, e
unicamente o Coração.

E quando eu digo o Coração, não é uma Vibração abstrata.

Não é algo que se considera como uma ideia, é a Vibração da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Tri-
Unitário cardíaco.

É a sua chave e é o seu passaporte.

Não há outro. 

É-lhes solicitado, a uns e outros, qualquer que seja o seu caminho, para não julgar o caminho do outro, porque é a
liberdade dele mais imprescritível. 

Mas você não pode ir ao Coração e ir ao 3º Olho ao mesmo tempo.

É um ou outro. 

Lembre-se de que a Merkabah Interdimensional coletiva está ativa desde 29 de setembro.

Você tem a possibilidade com ali se juntar, com ali se conectar e isso será feito de modo que a limitação do 3º olho
desapareça.

Não será mais uma venda sobre a fronte, será uma Coroa. 

Quer dizer que a falsificação, ligada a Prometeu ou a Lúcifer, não existirá mais em você.

É isso que irá permitir a ativação do Coração. 

E, ainda uma vez (porque muitos seres humanos têm tendência a crer que o Coração é a boa vontade ou é a
vontade de Bem ou é o bem pensar, bem imaginar na cabeça), estar no Coração é Vibrar o Coração. 

É uma Vibração e uma Consciência.

É um chacra que gira dentro de uma Coroa Radiante e é um Triângulo que é percebido,Vibratoriamente, no
Coração.

É uma verdade vivida nesse corpo que você habita. 

Agora, não há que culpar se você decidir permanecer no nível do 3º Olho.

Você voltará a trabalhar no nível de uma 3ª Dimensão em carbono, mas, desta vez, Unificada.

Isso já é enorme, não é? 

Mas eu chamo sua atenção (sobretudo no momento em que as duas humanidades estiverem se separando): por
que você quer que todos os seres humanos tenham que ir ao mesmo lugar?

Com qual direito você obrigaria sua avó a ir ver o mesmo filme que você? 

Cada um deve permanecer e continuar livre para ir onde ele quiser e não é onde ele quer, é onde irá levá-lo a sua
Vibração e onde estiver a Vibração. 

Não há Vibração?

É possível.

Há uma Vibração unicamente na cabeça?

É possível.

Há uma Vibração unicamente no Coração?

É possível.

Ou há uma Vibração nas 3 Lareiras? 

A única resposta está nesse nível.

Todo o resto é apenas um artifício mental. 

Sejam as auras, perceber o outro e ver o futuro, ou ver o passado: tudo isso são armadilhas, como disse Buda, já,
na época. 

Hoje, o que é que você percebe?

O que é que você vive e o que é que você Vibra?

A chave, ela está aí, a sua chave pessoal. 

É aquela que irá levá-lo ao mundo que você escolheu experimentar e no qual você vai prosseguir.



***

Questão: poderia desenvolver sobre a Vibração do Coração?

A Vibração do Coração, cara amiga, é sentir a Vibração.

Quando você está, por exemplo, em um local vibrante, você percebe uma Vibração?

Bem, é o mesmo processo que existe no nível dos chacras. 

No nível do Coração é exatamente a mesma coisa. 

A primeira fase é a pressão que se estende entre os chacras chamados de Enraizamento da Alma e Enraizamento
do Espírito. 

Depois, será uma pressão sobre o chacra do Coração e, em seguida, será a rotação, percebida como uma
Vibração, como um agulhamento, um formigamento. 

A sensação é diferente de acordo com cada um e de acordo com a fase. 

Mas há, incontestavelmente, uma Presença que é percebida no Coração e aqueles que abrem o Coração percebem
esta Presença.

É a Verdade.

É, aliás, nisso que a maior parte das falsificações os enganou, porque elas falaram do Amor como um ‘ideal
abstrato’.

Elas falaram dos chacras.

Elas falaram de iniciações que trabalhariam, sobretudo, o 3º Olho. 

Há diferentes técnicas energéticas que foram empregadas, mas é uma coisa abrir o 3º Olho e sentir o 3º Olho, e é
outra coisa sentir o Coração. 

Quando eu digo ‘sentir o Coração’ é uma percepção real, não é uma visão da mente.

Não é algo que se situe na vontade de Bem ou na ideia de fazer o Bem.

É o Fogo do Coração.

A chave está aí. 

Nós chamamos sua atenção sobre qual é o lugar onde você Vibra.

Isso é semelhante para a abertura da Lareira inferior: se o Triângulo Sagrado se colocar a Vibrar, você vai sentir
que há algo naquele nível, você vai sentir as Vibrações, você vai sentir escoamentos que sobem, você vai sentir o

Fogo que sobe. 

Não é uma ilusão, é uma verdade, não é?

Para o Coração, é exatamente a mesma coisa.

***

Questão: isso significa que o Fogo seria uma Vibração?

É claro!

É a Vibração da Essência. 

O Fogo do Espírito, não o fogo Luciferiano, Prometeico que, no mito de Prometeu, obriga-os a se reencarnar e a
renascer em meio a esta matriz. 

O triângulo encarnado, com ponta para cima, o Fogo do Espírito não é assim.

Esse é o ‘fogo do ego’. 

O Fogo do Espírito é o Triângulo encarnado com ponta para baixo que é o símbolo de Sirius, que é a fecundação
da matéria pelo Espírito, e a elevação deste Espírito mais livre. 

Portanto, o Fogo do Coração é o reflexo do seu acesso, aqui, neste corpo ilusório, à sua Dimensão de Estado de
Ser.

E isso se expressa, sobretudo, por uma Alegria Interior independente de qualquer apoio. 

É como (mas é uma imagem, ainda uma vez), quando você é um jovem, você cruza com o Amor da sua vida, o
Coração se põe a vibrar, a pulsar.

Todos sentiram isso, ou então, com uma música.



Mas, exceto que ali é algo permanente e que cresce cada vez mais. 

Muitos seres humanos têm o hábito de pensar que o coração é uma ideia: “eu tenho coração”.

Não, ser o Coração não é ter o Coração.

Não é, realmente, a mesma coisa. 

Quando da palavra «Amor» nós a substituímos por Luz Vibral, porque cada ser humano agrega na palavra Amor os
seus desejos, antes de qualquer coisa. 

Em suma, eu diria que o Amor da Vibração Unitária é um Fogo devorador, um Fogo, o Fogo do Espírito que arde e
que, no entanto, não queima. 

Isso foi com Moisés, por exemplo, quando retorna do Arbusto Ardente, com o rosto em Fogo.

Ele viveu o Fogo. 

Isso foi com Enoque, que viveu o Fogo.

Foi com Cristo, também.

Isso foi com alguns místicos que descreveram essas experiências, perfeitamente. 

Houve muitas pessoas, no século XX, durante a minha vida, que manifestaram esse Fogo, mesmo se eles não
puderam, naquele momento, extrair-se completamente da matriz. 

Olhem Ma Ananda Moyi, olhem Maharshi, olhem Yogananda, etc., etc..

Eles estavam no Fogo do Coração, portanto, na Vibração do Coração.

O que é outra coisa do que estar na energia que eu chamaria de Luciferiana, ou seja, na abertura do 3º Olho que,
efetivamente, pode proferir o conhecimento, pode proferir uma série de poderes, como Buda escreveu, ou seja,

os Siddhi.

Mas os poderes não são a finalidade, exceto para alguns.

Cada um é livre para a sua finalidade, é claro.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, creio que vocês vão acolher o Arcanjo Miguel, com um trabalho muito especial.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

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

(*) - No sentido figurado, que evoca os heróis das tragédias de Pierre Corneille, as quais fazem passar o seu dever
antes de tudo, ou, diz-se de uma situação onde o sentimento e o dever estão em conflito.

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=798
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*PASSAGEM DO EGO AO SI: DO ISOLAMENTO AOS ESPAÇOS INFINITOS**PASSAGEM DO EGO AO SI: DO ISOLAMENTO AOS ESPAÇOS INFINITOS*  

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, o Amor e a Unidade estejam em vocês.

Queridos Irmãos e Queridas Irmãs dessa humanidade, eu venho me expressar entre vocês.

Eu lhes dei, há pouco tempo, alguns ensinamentos que eu qualificaria de ensinamentos Yógicos.

Yoga significando postura: ‘Yoga da Verdade’.

Esse ‘Yoga da Verdade’, constituído de três partes, teve por objetivo fazê-los trabalhar em meio às suas estruturas
sutis a fim de despertar, em vocês, a Consciência em outro estado que aquele que vocês estão habituados

cotidianamente.

Eu insisti muito tempo sobre a relação de ressonância existente entre a Vibração ou a Energia e a Consciência,
porque, efetivamente, a Consciência é Energia e a Energia é Consciência.

Eu gostaria, hoje, além desses ensinamentos que eu lhes dei, de recolocar um pouco melhor (certamente com
palavras, mas que serão acompanhadas pela Vibração correspondente) alguns elementos visando efetivamente, em
um primeiro momento, nutrir a sua cabeça e, eu o espero, em um segundo momento ou de maneira simultânea, o seu

Coração, para penetrar mais adiante nas diferenças fundamentais existentes entre a Consciência distanciada e
separada e a Consciência Unificada.

Dessa forma, se vocês bem o desejarem, nós empregaremos essencialmente duas palavras sobre as quais eu
voltarei: a palavra “ego” e a palavra “Si”.
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O ego é a Consciência do ego.

O ego é a Consciência da identificação a uma pessoa e a uma personalidade, a um conjunto de crenças, de
funcionamentos em que o elemento motor é fazer uma distinção, uma separação, se vocês preferirem, entre isso que

é o ego e isso que é exterior ao ego.

Inclui no ego, não unicamente o corpo, mas o que pertence a um círculo extremamente próximo de nossas relações,
de nossas posses, quaisquer que elas sejam. 

Portanto, no nível do ego, vocês dizem: “meu marido”, minha mulher” e não “um marido” e “uma mulher”.

Isso é próprio do ego que funciona por apropriação.

Mesmo não podendo identificar algo de posse, ele o possui, em todos os sentidos do termo.

E ego é então apropriador.

Ele também distancia, no sentido em que ele vai fazê-los considerar o que é para vocês diferente do que não o é.

O ego tem então um senso inato de ter, de posse e de separação.

É evidente que quando o ego fala dele, há uma diferença fundamental entre o que ele é e o que ele não é.

Há, portanto, uma barreira e um território que é traçado, em si como em meio ao que é denominado ‘círculo próximo’
(social, afetivo, profissional, familiar, etc.).

Esses círculos são aqueles nos quais o ego pode atuar, manifestar o seu poder, manifestar o seu afeto, manifestar as
suas funções que são as de representar e de aparecer.

A sociedade ocidental moderna na qual vocês estão, nesse país [França], é, obviamente, profundamente impactada
pelos jogos do ego e da personalidade.

A tal ponto que a grande maioria dos seres humanos é persuadida de ser apenas isso, essa família, essas crianças,
seu automóvel, seu trabalho, isso ou aquilo, ali se fechando voluntariamente sob uma falsa segurança.

E, aliás, vocês criaram por isso (sobretudo nesse Ocidente) compromissos diversos e variados, guardando-se contra
isso ou aquilo que viria irromper em meio ao seu círculo do ego, seu círculo de personalidade, seu círculo familiar ou

seu círculo profissional.

***

O Si é uma outra Essência.

O Si não tem território. 

O Si não tem limite.

Ele não é aprisionador.

Ele é, ao contrário, abertura.

O ego fecha e separa.

O Si abre e abrange.

O ego está em dualidade permanente porque ele determina suas ações, seus atos, seus pensamentos, em função de
um único imperativo: bem / mal.

O que é bom para mim, eventualmente o que é bom para os outros (através de certas adesões a certas crenças) e o
que é mal para mim, e o que é mal para os outros.

A moral, por exemplo, é oriunda diretamente desse mundo do ego.

Obviamente, existe uma multidão infinita de ego.

Assim como de seres humanos, eu diria.

Qual é a característica essencial do Si?

O Si não tem território.

Ele é às vezes esse corpo, mas além desse corpo, ele é também a árvore e o pássaro que canta.

Ele é a estrela que é vista no Céu.

Não há mais separação.

Não há mais divisão.

O Si é o que abrange e amplia.

O ego é o que restringe e fecha.

O Si, quanto a ele, os faz penetrar nos espaços infinitos.



Alcançar o Si é descobrir a Alegria e não mais o prazer.

O ego se satisfaz de prazer e não conhece a Alegria, ou então as suas alegrias são o que é chamado de ‘prazeres
efêmeros’.

Que isso seja através da sexualidade, através do prazer proporcionado a terceiros, há percepção de uma expansão,
mas essa expansão acontece sempre em meio ainda ao território que é o ego e a personalidade.

No Si, não há mais barreira, não há mais distância.

Vocês são às vezes esse corpo, mas, ao mesmo tempo, vocês não são mais esse corpo.

Vocês são, ao mesmo tempo, esse mental, mas vocês são, ao mesmo tempo, não mais esse mental.

A experiência de dissociação vivenciada em meio ao Si (que é, de fato, uma Unificação, mesmo se ela for vivida pelo
ego como uma dissociação) é um momento que é reparado por todos em meio à Consciência.

É a experiência mística por excelência.

Isso que foi determinado e denominado, por Sri Aurobindo, o Switch da Consciência.

Mestre RAM lhes deu, no devido tempo, técnicas respiratórias ou de centralização da Consciência em meio ao
Coração, de maneira a fazê-los descobrir ou se aproximar desse Estado de Si.

O Estado de Ser, agora, do qual nós falamos é a realização do Si, mas não mais fechado no Si, na imensidão deste
mundo (ou seja, na matriz), mas que escapou à matriz.

Porque, mesmo em meio ao Si, tal como eu realizei na minha vida, há confinamento em meio a uma Ilusão, mesmo se
essa Ilusão compreender a totalidade da Ilusão.

O Estado de Ser é uma outra etapa do Si.

Ele é vastidão.

Ele é Eternidade.

Ele é Imensidão, não se limitando mais a esse mundo e a essa matriz, não se limitando mais às dimensões sutis
invisíveis, mas percorrendo o conjunto dos Universos, permitindo conectar, então, outras dimensões de vida, outras

formas de vida, muito além dessa matriz, muito além dessa Ilusão.

***

Então, é claro, a passagem do ego ao Si e do Si ao Estado de Ser, ocorre por certo número de marcadores
presentes, Vibratoriamente, no nível do corpo e, sobre isso, eu insisti longamente.

Agora, existem seres que não vivem esse aspecto Vibratório, no momento, estando como presos em meio a uma
identidade, em meio a um ego.

Mas, mesmo nesse ego, o acesso ao Si é possível, na condição de respeitar certas regras.

Essas regras são extremamente simples.

Elas não recorrem mais à Energia, mas diretamente à utilização da sua Consciência a fim de obter uma modificação.

Os pilares foram dados a vocês pelos Arcanjos.

Eles são muito precisos: manter uma Atenção e uma Intenção constantes, bem além do que eu poderia chamar de
‘vontade de bem’ que é apenas o reflexo da dualidade (por definição, a ‘vontade de bem’ se opõe e se contradiz ao

mal).

Aí, aqui, quando eu falo de Atenção e de Intenção, basta que a sua Consciência esteja lúcida e colocada sobre o que
vocês fazem e sobre o que vocês são.

Sem distinção de ego, de Si, mas simplesmente, estar lúcida.

Uma lucidez que vai conduzir à Clareza e à Precisão, bem além do bem e do mal que vai fazê-los vislumbrar cada
momento, cada instante, da sua vida, não mais sob o olhar do ego, nem sob o olhar de Si, mas com uma Consciência

intermediária onde a atenção que vocês vão colocar no menor gesto da sua vida cotidiana, nas menores palavras,
irão aproximá-los de um Estado de equanimidade, de um estado de pacificação, propício à eclosão do Si e então à

manifestação da Vibração.

Que isso seja ao nível da Coroa Radiante da cabeça, que isso seja em meio à Coroa Radiante do Coração ou ainda
ao nível do sacro.

Com efeito, alguns seres, apesar da sua assiduidade, não vivem o ‘Yoga Celeste’.

Por uma razão que é muito simples: a vontade está ainda muito impregnada, a vontade está ainda muito à frente do
palco.

Não foi realizado o que o Arcanjo Anael denominou o abandono à Luz.

E aliás, muitos seres humanos não se colocam a questão do que significaria, em Verdade, esse abandono à Luz.



***

De fato, é um mecanismo às vezes extremamente simples, mas muito difícil de realizar em um mundo ocidental onde
vocês têm o costume de batalhar para sobreviver, de batalhar para comer, de batalhar para viver, cada um à sua

maneira, mesmo se ela não for violenta.

Mas é um combate.

O abandono à Luz é uma recusa ao combate.

Mas isso não é tampouco uma letargia.

É a aquiescência.

A aquiescência à vontade da Luz.

Colocar-se sob a influência real da liberdade da Luz a fim de que esta guie a sua vida, os seus passos, a sua
respiração, as suas funções (mesmo as mais fisiológicas) na retidão da Unidade.

Isso resulta diretamente da observação da ‘lei de atenção’ e da ‘lei de intenção’.

Em seguida, estando centrado em meio à Atenção e à Intenção (ou seja, do que é denominado o ponto AL e o ponto
OD, ou o Alfa e o Ômega, se vocês preferirem) vocês irão traçar o seu caminho segundo um novo rigor. 

Esse rigor não é aprisionador, contrariamente àquele do ego, mas ele é abertura.

Ele permitirá que definam uma Consciência e que se desembaracem de tudo o que, até agora, os fazia autômatos,
porque relegados a segundo plano.

Que isso seja a respiração, que isso seja a condução de um veículo, e até mesmo, para alguns de vocês, em meio
aos seus relacionamentos rotineiros, de casal, familiar, ou com seus descendentes e seus ascendentes.

Cabe efetivamente tornarem-se de novo conscientes.

O caminho para o Si, isso não é unicamente fazer o bem aos seus filhos ou ao seu companheiro(a), mas é portando-
lhes Atenção e Consciência a cada minuto, ou seja, não invadi-los, não enfrentá-los, mas estar realmente, o que eu

poderia denominar, estar à escuta e aberto.

Aberto não quer dizer simplesmente “obrigado querida” [ou “obrigada querido”], em meio a um casal, mas estar
consciente ao dizer: “obrigado querida” [ou “obrigada querido”].

Fazê-los sair do automatismo para que penetrem o arcano da Consciência.

Isso pode ser uma via de passagem do ego ao Si.

E, além da Atenção e da Intenção, definem-se dois outros pilares extremamente importantes, que foram
denominados, pelo Arcanjo Anael: Hic e Nunc.

Denominados em linguagem suméria original: Im e Is e que, se vocês o desejarem, no que me interessa para expor-
lhes hoje, eu denominaria: Aqui e Agora.

A Consciência comum tem tendência a se resguardar do futuro.

A prever.

A antecipar.

A ser atingido, também, pelos sofrimentos do passado, pelas provações vividas, pelas cicatrizes emocionais
memoriais, pelas cicatrizes mentais de todas as coisas que fizeram o seu ego e a sua personalidade.

Ao passo que, se vocês se colocarem no Aqui e Agora, não há mais lugar para o amanhã, não há mais lugar para o
ontem.

Estando-se lúcido, e estando-se na Clareza do momento presente, estando-se Atento e estando-se na Intenção, além
do Bem e do Mal, vocês irão realizar a Cruz tal qual ela foi definida e realizada pelo Arcanjo Metatron.

***

Colocando-se, portanto, na Atenção, na Intenção, no Aqui e Agora, vocês escapam, à sua maneira, da Consciência
do ego e, pouco a pouco, vocês podem penetrar a Consciência do Si, a Consciência do Si que apenas pode se

encontrar se não houver qualquer referência a um passado, nem qualquer projeção em relação a um futuro.

É o famoso ‘Aqui e Agora’ do momento presente que irá revelar-lhes o que o Arcanjo Uriel chamou de Presença.

Presença a vocês mesmos pela Vibração do Coração que pode então se abrir e se manifestar para a Consciência,
que é a primeira porta de acesso ao Estado de Ser.

O Si não é o Estado de Ser.



O Si é uma das etapas para o Estado de Ser.

O Si é já a realização do Samadhi a um grau em que o humano, em meio ao ego, não pode conceber nem imaginar.

Isso pode se refletir em diferentes termos como, por exemplo, fazer Amor consigo mesmo ou estar em prazer
permanente como durante o que vocês denominam um ato sexual, mas algo que não dura por um bilionésimo ou um

milionésimo de segundo, mas que dura eternamente.

Portanto, ao se adotar, ao nível mesmo da Consciência limitada, o ‘princípio de Atenção, de Intenção’, o ‘princípio do
Aqui e Agora’, vocês vão obrigar o seu ego a soltar o nível mental.

Sem mesmo falar de meditação, sem mesmo falar de Yoga da Luz ou da Verdade, ou da Unidade, vocês vão pouco a
pouco levar a sua Consciência a vibrar no nível do Si.

E, naquele momento, o Coração poderá se abrir.

***

Por que é que eu lhes digo isso agora e não disse antes?

Porque somente desde pouco tempo a Merkabah interdimensional coletiva despertou, facilitando o Despertar para
aqueles que não acessaram a Vibração e a Energia.

Lembrem-se do que eu acabo de lhes dizer e nós discutiremos também, se vocês bem o desejarem.

A partir do momento em que vocês estiverem na Atenção e na Intenção, mesmo com relação a coisas comuns e
habituais da sua vida, a partir do momento em que vocês se colocarem entre o Aqui e o Agora, no instante,

a Presença revelar-se-á a vocês.

E não pode ser de outro modo.

E isso pode acontecer instantaneamente.

Não há necessidade de coisas complicadas.

Não há necessidade de perceber, de sentir qualquer Energia, porque isto irá se instalar por si mesmo e irá fazê-los
penetrar o ‘mistério do Si’ e a ‘realização do Si’, levando, ainda aí, à experiência dos seus primeiros Samadhi, do seu

primeiro êxtase no Interior de vocês mesmos.

A partir daí, a porta do Coração será aberta, a porta do canal central será recoberta de partículas Adamantinas e irá
permitir-lhes experimentar muito mais.

Então, retenham simplesmente, através das poucas palavras que eu acabo de lhes dizer, que se a sua Consciência
egotista se colocar voluntariamente (e pela vontade, desta vez, em um primeiro plano) ao nível da Atenção e da
Intenção, se, a cada minuto, a cada sopro da sua vida, vocês se centralizarem de novo no Aqui e Agora, naquele

momento, vocês serão novamente centralizados e alinhados.

E, naquele momento, a Presença, a sua Presença a vocês mesmos, poderá se manifestar.

A armadilha do ego, a armadilha da pessoa que vocês desempenham, cairá e vocês descobrirão esse fenômeno
denominado, em outras vezes, o abandono à Luz.

A passagem do ego ao Si é, portanto, uma Revelação, uma descoberta e uma reversão.

Vocês passam do limitado ao ilimitado, do território fechado ao território aberto, que abrange todo mapa e não mais
um único território.

Dessa forma, vocês penetram a ausência de distância, a ausência de dissociação.

Vocês passam na Unidade e na Unificação.

Vocês passam na percepção consciente e lúcida, onde não existe nenhuma barreira, nenhuma separação entre o seu
Si e o Si do outro, porque vocês são fundamentalmente a mesma Essência.

***

Assim, portanto, nós lhes demos vários caminhos para permitir-lhes conectá-los e associá-los à sua Essência.

Hoje, é importante realizar o Si, isto é, deixar cair a máscara.

Vocês não poderão levar nada do que vocês são, do que vocês creem ser, quando a Onda Galáctica os atingir.

Vocês apenas irão alcançar, vocês apenas irão levar o que vocês se tornaram e unicamente o que vocês se
tornaram.

Então, é claro, aqueles que têm a oportunidade Vibratória de viver as Coroas Radiantes, de viver o Despertar do



sacro, não têm que se colocar esse gênero de questões (embora tendo interesse em praticar também a Atenção, a
Intenção, o Aqui e o Agora) porque, ao se centrar em meio aos quatro pilares, a instalação da Presença se torna cada

vez mais intensa, cada vez mais viva.

Há, portanto, naquele momento, realmente, na totalidade, para esses seres Vibrando a Vibração, a dissolução do
ego, o desaparecimento do pequeno Eu e a instalação definitiva em meio ao Si.

Agora, aqueles que não vivem a Vibração e a Energia podem se servir desses quatro pilares porque vocês fazem
atuar, naquele momento, níveis extremamente precisos ao nível do seu cérebro, que são o meio de passagem,

de reversão e de acesso à Vibração real do Coração.

É uma oportunidade única que lhes é aberta, durante esse último período de tempo que tem sido chamado de
‘descontado’, para se abrirem à sua realidade suprema.

Cabe a vocês apreender-se disso.

Cabe a vocês colocar em ação.

Ainda uma vez, nós sempre temos lhes dito, nós não poderemos jamais, jamais, dar esse passo no seu lugar.

Apenas vocês é que podem abrir o seu Coração, mesmo o Arcanjo Miguel e a nova Tri-Unidade podendo, doravante,
penetrar diretamente no seu Coração e não mais passar pela cabeça, devido à modificação das circunstâncias

eletromagnéticas da Terra, devido ainda à chegada da Onda Galáctica, apenas vocês é que podem decidir abrir
definitivamente a porta do seu Coração.

E então, cabe a vocês, por todos os meios que lhes foram dados, pela prática do Serviço, pela prática da devoção,
pela prática da Atenção, da Intenção, do Aqui e Agora, vocês irão, inexorável e inelutavelmente, reingressar na

dimensão do Si.

Não existe qualquer obstáculo.

É o ego que apresenta as coisas assim.

Mas mesmo o ego pode ser utilizado para encontrar o Si.

***

Nós lhes demos também uma técnica respiratória.

Nós lhes demos também meios Vibratórios.

O que é agora essencial desde mais de duas semanas, é que a Energia está ao alcance da Consciência, porque um
conjunto de seres humanos se reuniu para revelar, por toda essa Terra, a Merkabah interdimensional.

Portanto, cabe a cada um dos seres humanos, quaisquer que sejam suas crenças, quaisquer que sejam seus freios,
quaisquer que sejam suas barreiras, aceder, ele também,em Verdade, se ele o quiser e o desejar do mais profundo

do seu Ser, à dimensão do Si, e, ainda uma vez, ao acesso possível ao Estado de Ser.

Quanto mais passarem os dias e as semanas, mais vocês irão realizar os exercícios que lhes convier, mais vocês irão
se aproximar dessa Dimensão final do Ser: a Consciência Unificada e reunificada.

Isso irá se expressar, em vocês, por um sentimento de Presença.

Uma Presença ao nível do Coração e de toda a Consciência.

Todas as barreiras irão desaparecer, levando-os a viver o que eu denominei durante a minha vida “a pequena morte”,
“a dissolução do ego”.

Essa crucificação é real.

Ela irá se refletir, estejam certos disso, além do episódio de medo dessa morte inicial, pela descoberta da Alegria
suprema.

O ser humano não tem outro objetivo senão este.

O ser humano não tem outro objetivo senão se tornar Alegria eterna, felicidade eterna.

Para isso, cabe a vocês desvencilharem-se, literalmente, dos seus sofrimentos, dos seus problemas.

Lembrem-se de que, segundo a ‘lei de Atenção e de Intenção’, se vocês colocarem a sua Atenção e a sua Intenção
sobre um problema, este, o que ele fará?

Ele vai se fortalecer pela ‘lei de atração e de ressonância’...

Então, como vários ilustres lhes disseram, sobre essa Terra, para se interessarem pelo que era belo, para se
interessarem pelo que era luminoso, eles tinham certamente razão.

Mas, hoje, isso vai muito mais longe porque a Luz pode tudo.

A Luz é uma concepção e uma vivência Vibratórias nas quais a separação não existe.

Não há lugar em meio à Luz Unitária para a doença.

A doença, pode se dizer, é uma Ilusão em meio ao seu corpo ao qual foi dado carne e cristalização.



Se vocês estivessem, na totalidade, sob a influência da Luz Vibral, tudo isso que era marcante, em vocês,
desapareceria instantaneamente.

Vocês são efetivamente (todos nós fomos) o resultado das nossas crenças.

Mas nós tanto acreditamos em nossas crenças e em nossa memória, e em nosso passado, que nós nos identificamos
a isso.

Ora, nós não somos nem esse passado, nem esse futuro.

***

Nós encontramos o Si a partir do momento em que o ego se cala, a partir do momento em que vocês se
imiscuem, vocês mesmos, no tempo presente.

Obviamente, bem além da meditação, hoje, mas nos simples fatos e gestos da sua vida cotidiana, vocês podem
encontrar essa Dimensão porque ela está aberta a todo mundo.

Instantaneamente.

A cada dia, a cada instante, a cada respiração da sua vida que os fará avançar para esse fim de ano vai fazê-los viver
isso, contanto que vocês o aceitem, contanto que vocês aceitem não mais se fecharem nisso que vocês acreditam
ser, contanto que vocês não aceitem mais seguir outra coisa e outra pessoa que vocês mesmos na dimensão do

Coração.

A partir do momento em que vocês definem a sua Atenção e a sua Intenção nesse objetivo, a partir do momento em
que vocês se definem no Aqui e Agora, desembaraçados de todo passado e de todo futuro, isso se torna Verdade

Vibratória permitindo para A Presença e ao seu Si se iniciarem, por alguns processos, naquele momento, que irão se
tornar, inexoravelmente, Vibratórios e que irão permitir-lhes penetrar o santuário do Coração.

***

Eis o que eu tinha para lhes dizer sobre o ego e sobre o Si, porque, efetivamente, a etapa que vocês vivenciaram,
essas últimas semanas, permite-lhes aceder, de maneira muito mais fácil, eu diria, ao Si.

O ego estava, de certa forma, confinado, antes.

Nós rompemos, em meio aos mundos astrais, como vocês o sabem, alguns limites que foram impostos pelos
falsificadores.

Nós amortecemos a magnetosfera, a heliosfera, a ionosfera.

Nós também amortecemos a influência do seu corpo emocional sobre vocês mesmos.

Isso é possível, agora, no nível coletivo.

Basta, entre aspas, que se conectem à boa frequência, que se conectem à boa Consciência.

São vocês que decidem e são vocês que fazem isso.

Estão aí, meus Queridos Irmãos e Queridas Irmãs, as poucas palavras que eu queria lhes dar para Vibrar no ego, no
Si e no Estado de Ser.

Eu não nego que há, em vocês, questionamentos relativos a isso porque, evidentemente, o ego vai dizer: “mas é
demasiadamente simples”.

Mas não há nada que não seja demasiadamente simples para o Si.

Lembrem-se de que o que é complicado é apenas construção do mental, de um conhecimento fundamentado sob a
Ilusão Luciferiana que os fechou em dogmas, em conceitos, que os fechou em crenças, em certezas que não são a

Verdade.

O Si é Verdade.

*** 



Pergunta: o que você denomina “Serviço” e “devoção”?

Caro Irmão, o Serviço e o Bakti yoga de que falo nada tem a ver com aquilo que se atribuiu, pela personalidade, o
sentido de Serviço.

Infelizmente, existem muitos seres humanos se dedicando em meio ao Serviço e à devoção para nutrir a sua própria
personalidade.

O serviço de que falo, a devoção de que falo, estão centrados sobre a Atenção, a Intenção, o Aqui e Agora.

É apenas a partir daquele momento que o Serviço e a devoção podem se tornar eficazes no nível da realização do
Si e certamente não antes como foi compreendido por muitos ocidentais, mal compreendido, eu diria, e que

colocaram o seu ego a serviço do próprio ego, mesmo servindo o outro.

O Serviço de que falo e a devoção de que falo, são antes de tudo ilustrados pela certeza de estar no Aqui e Agora,
na Atenção e na Intenção.

Não é preciso que essa Atenção e que essa Intenção sejam justamente para Servir o outro, para dar ajuda ao outro,
porque desejar ajudar o outro, é considerar-se superior àquele que recebe.

É uma compaixão que seria deformada e falsificada.

O mais importante é se colocar no centro dos quatro Pilares e, em seguida, a ação de Serviço será conduzida pela
própria Luz.

Assim, portanto, não é uma decisão tomada pela personalidade de Servir (em meio a um organismo, ou a uma crença,
ou aos seus próximos), mas, bem mais, uma Atenção e umaIntenção de Serviço colocadas em meio ao Ilimitado e ao

Infinito, às quais a ‘lei de atração e de ressonância’ vai responder, apresentando-lhes (independentemente da sua
vontade) o que é necessário para Servir, o que é necessário manifestar (ainda mais Amor) e não para decidir em meio

à personalidade.

A maior parte do que é denominado, nesse mundo no qual vocês vivem, ajuda, inscreve-se nessa lógica de salvador
e não em um ótica, em uma lógica de Ética, de Integridade, mas, bem mais, de glorificação do ego e não do

abandono ao Si.

Isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: o Serviço pode consistir em sentir a Alegria, mesmo nos atos cotidianos?

O Serviço se define por um Estado de Alegria porque o que é feito no Serviço, sem Alegria, não é do Serviço.

O desaparecimento do desejo e da necessidade é uma condição sine qua non da dissolução do ego e do surgimento
do Si.

Não há mais vontade de Servir.

Não há mais vontade de fazer o bem.

Não há mais desejo de fazer o bem.

Há simplesmente a evidência de estar no bem e de ser si mesmo o bem, sem, no entanto, desejar fazê-lo.

Isso resulta de uma atitude Interior e não de uma vontade egotista ou pessoal.

A partir do momento em que as ações que vocês conduzem (mesmo se vocês se ocuparem, por exemplo, com a
louça, ou com qualquer outra coisa que seja), quando isso se faz de maneira natural e espontânea, sem desejo, nem

prazer, mas em um sentimento de Alegria, então, naquele momento, vocês estão alinhados entre a Atenção e
a Intenção, a Ética e a Integridade.

Há, então, naquele momento, a vivência do Si.

***

Pergunta: um terapeuta, um médico, por exemplo, estão nessa noção de salvador?

Bem amado, tudo depende do ‘ponto de vista’.

Obviamente, em meio a essa matriz dual, há necessidade de se ter especialistas como os médicos.

Nós estamos bem de acordo sobre isso.



Mas, a partir do momento em que o Si é encontrado e a partir do momento em que há um caminho para o Si e para a
Presença, torna-se evidente que qualquer ação voltada para o outro, mesmo no sentido daquele serviço, é falsa e

corresponde a uma ação do ego através de outro ego.

Porque, você já viu um ego encontrar o Si através da ação de um ego?

Da mesma forma, é possível manter o Si atuando com o ego, mesmo se esse ego lhe pedir ajuda?

Tudo é questão de tomada de Consciência.

Certamente, não é questão de suspender os especialistas, nem os médicos, nem os terapeutas, mas simplesmente
de se estar lúcido sobre as motivações de uma ação, qualquer que ela seja.

Tudo é questão de Atenção e de Intenção.

Utilizar um conhecimento, qualquer que ele seja, para cuidar de um veículo (que ele seja humano ou mecânico)
merece salário e retribuição, é claro, mas os mantêm no círculo ilusório da dualidade, de maneira inexorável.

Vocês não podem pretender alcançar o Si e continuar a fazer o jogo do ego.

É impossível.

O que não impede, uma vez realizado o Si, de trabalhar sobre o Si do outro.

Mas, naquele momento, qual é a diferença?

É que a ação acontece no silêncio e na ausência do conhecimento do outro.

Isso foi denominado, por alguns místicos, a prece exercida para, entre aspas (deve-se colocar isso no
contexto), salvar uma alma, como fazia, por exemplo, Santa Teresa do Menino Jesus ou Gemma Galgani que

rezavam para desconhecidos, mas que não rezavam pela sua cura.

Elas o faziam no silêncio sem nada esperar em troca.

Isso se chama o Serviço e não a ‘ação combinada’, existente nesse mundo dual, que passa um contrato entre dois
egos, entre uma máquina e um ego, se vocês preferirem, que vai permitir realizar uma ação de natureza dual, por

Essência.

***

Pergunta: é melhor então abandonar a profissão de terapeuta?

Querida Irmã, ninguém é obrigado ao que quer que seja.

É um assunto entre vocês e vocês mesmo e somente entre vocês e vocês mesmo.

Cabe a vocês refletir.

Cabe a vocês realizar primeiramente o Si e ver em seguida o que se sucede.

Não é abandonando algo que vocês gostariam de Coração, não é abandonando um sacerdócio, uma função, que
vocês irão descobrir o Si.

Coloquem-se simplesmente na Atenção, na Intenção, no Aqui e Agora (Ética, Integridade, se vocês preferirem) e,
pouco a pouco, vocês irão penetrar o Si.

E, naquele momento, as coisas irão se estabelecer por elas mesmas.

A ação ou a reação de parar tal ou tal atividade, tal ou tal relação, é apenas fruto do ego.

O Si é.

O Si irradia.

O Si é Alegria e, em meio a essa Alegria, tudo se estabelece conforme o ‘princípio de atração e de ressonância’.

O abandono à Luz permite realizar, naquele momento, o milagre.

Esse milagre é o que Cristo pôde dizer aos seus discípulos: “deixem os mortos enterrar os mortos”, “será que o
pássaro se preocupa com o ele vai comer amanhã?”

Enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja nesse mundo (eu digo bem ao que quer que seja desse
mundo), vocês não podem realizar o Si.

Mas, lembrem-se também de que seres humanos abandonaram tudo esperando encontrar o Si.

Eles, no entanto, não o encontraram.

Não é abandonando tudo que se encontra o Si.

É se tornando si mesmo isso.

Naquele momento, as condições de vida, as condições do que é chamado de existência, vão profundamente mudar.



Mas, enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja, vocês estão cristalizados nesse apego.

Enquanto vocês considerarem que o seu marido é seu marido, enquanto vocês considerarem que a sua mulher
é sua mulher, enquanto vocês considerarem que o seu automóvel é seu automóvel, vocês não podem alcançar o Si.

O que não quer dizer que deva dar o automóvel, a mulher e o marido, mas, sim, compreender o alcance das palavras
que vocês pronunciam e dos apegos que vocês têm.

O apego à Ilusão não pode impedi-los de encontrar o Estado de Ser, isso apenas pode freá-los ainda mais para a
realização do Si.

É apenas quando vocês fizerem suas as palavras do seu maior Neófito: “que a tua vontade se faça e não a minha”,
que vocês realizam o Si.

Não pode ser de outro modo.

Antes dessa etapa, é claro, vocês podem captar a Luz, vocês podem viver experiências da Luz, mas vocês não são a
Luz.

É toda a diferença.

A Luz é Alegria.

Como saber se vocês realizaram o Si?

Vocês não estão mais apegados a nada e, no entanto, vocês estão junto de tudo.

E sobretudo, sobretudo, estabelece-se em vocês uma Alegria sem objeto, uma Alegria onde cada minuto da sua vida
acontece na plenitude do Coração, na plenitude do instante.

Quando vocês saem desse Estado, quando vocês se projetam em uma preocupação, do futuro ou do passado,
quando vocês se projetam em um peso vindo do seu passado, vocês saem desse Estado.

E então, saindo desse Estado, vocês não realizaram o Si, vocês vivenciaram a experiência.

Realizar o Si culmina no acesso ao Estado de Ser, culmina no acesso ao que está além dessa matriz.

Aí, realmente e em Verdade, vocês tomam Consciência do que os orientais denominaram, desde muitíssimo tempo,
a Maya, ou seja, que esse corpo é Ilusão, que essa própria vida que vocês levam é Ilusão total, mas enquanto vocês

estiverem imersos nisso, essa é a sua única realidade.

Não há outra.

***

Pergunta: quando se contacta o Si, o ambiente cotidiano pode atrapalhar a sua realização?

Querida Irmã, eu lhe dou duas respostas: quanto mais você se aproximar do Si, mais você se torna independente das
circunstâncias ambientais já que você é também essas circunstâncias ambientais.

Quanto mais você alcançar o Si, mais o núcleo da Essência do que você é, mais as condições ambientais vão mudar
e elas mudarão tanto mais rápido quanto você for para as suas próprias profundezas, para o seu próprio núcleo da

imortalidade porque, naquele momento, a Inteligência da Luz agirá sobre esse ambiente para que ele se adapte à Luz
que você se tornou.

A armadilha seria acreditar que tendo vivenciado experiências do Si, experiências místicas, que mudando o ambiente,
vocês iriam alcançar o núcleo da imortalidade.

Isso é falso porque isso seria de novo recair na dualidade.

Ao contrário, é um encorajamento a prosseguir para esse núcleo da imortalidade, para essa Vibração da Presença,
estabelecida em meio ao Coração, que irá mudar fundamentalmente o ambiente.

Certamente, não por uma varinha mágica, mas eu diria ainda extremamente rápido.

O ambiente, tal como vocês o chamam, vai se adaptar ao que vocês se tornaram, ao que vocês realizaram e
revelaram.

Mas querer agir sobre o ambiente seria também um erro.

***

Pergunta: poderia nos falar da Onda Galáctica?



Querida Irmã, isso foi longamente desenvolvido.

Eu diria simplesmente que essa Onda Galáctica é constituída por partículas que não existem nessa matriz falsificada
na qual estão.

Essas partículas emitem radiações muito características que são conhecidas pelos seus cientistas (denominadas
raios X e raios gama) que são apenas a tradução dessas partículas que entram no seu ambiente.

Nós as temos denominado partículas Adamantinas, ou irradiação do Ultravioleta, ou irradiação da Fonte, ou
irradiação do Espírito Santo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Queridas Irmãs, eu lhes agradeço por terem me escutado.

Do meu Coração ao seu Coração, que vocês sejam plenos de Graças e de Presença.

Até logo.

  ************
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 *Caminho de Cristo, Miguel e Maria*

Eu sou Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da reversão, aquele que lhes traz o novo Evangelho.

Eu sou o Arcanjo que intervém e interfere, nesse momento mesmo, em conjunto com o Arcanjo Metatron, em seu
tempo descontado.

Eu sou, antes de tudo, para vocês, essa noite, Anjo da Presença.

Aproveitemos deste espaço de ativação da Merkabah interdimensional coletiva para viver, primeiramente em silêncio,
a Presença.

Em seguida, eu guiarei sua Vibração no triplo caminho da Tri-Unidade, passando pelas 12 Estrelas de Maria, de
acordo com o caminho de Maria, de acordo com o caminho de Cristoe de acordo com o caminho de Miguel.

Em primeiro lugar, comunhemos juntos, Unidos e Unificados.

Vibração Unidade, Luz e Fogo, Coração e Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Presença Cristo.

... Efusão Vibratória ...

Presença Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Presença e Vibração Maria, IS-IS.

... Efusão Vibratória ...
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Acolhimento Presença e Fogo.

... Efusão Vibratória ...

Tomemos juntos, vocês e eu, eu e vocês, Unidos e Unificados na Vibração Presença, três caminhos, ativando a
Coroa radiante da cabeça e conectando a Merkabah interdimensional.

***

Primeiro, o caminho de Maria.

Vocês têm apenas que acolher sem esforço, sem mesmo um reconhecimento anatômico, somente Vibrar.

AL, Atração, Repulsão, Clareza, Precisão, IM, IS, Unidade, Profundez, Ki-Ris-Ti, Visão, OD.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Tomemos agora o caminho Cristo.

Eu sou o Alfa e o Ômega.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Além do Bem e do Mal, na Clareza e na Precisão e na Unidade se revelam Profundez e Visão.

... Efusão Vibratória ...

Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Vibração.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Percorramos agora o 3º caminho, Miguel.

AL, Atração, Clareza, IM, Unidade, Ki-Ris-Ti, OD, AL, Repulsão, Precisão, IS, Profundez, Visão, OD.



... Efusão Vibratória ...

Vibração e Fogo.

Presença, alinhados.

... Efusão Vibratória ...

***

Vibração silêncio, acolhimento.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Presença.

Unidade e Verdade.

Luz e Fogo.

Vibração.

... Efusão Vibratória ...

De Espírito a Espírito e de Fogo a Fogo, Amor e Luz em Unidade.

Acolhimento e recolhimento.

Sejam a Paz, sejam o Fogo.

Gratidão.

Silêncio e recolhimento em seu Templo.

************
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 ~ OS 4 PILARES DA CONSCIÊNCIA ~

Eu Sou ANAEL Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês do mesmo modo que vocês vêm a mim.
Nós nos encontramos em meio a um espaço especial, bem além das palavras, em meio à Tri-Unidade, no seu

Coração e em Espírito e em Verdade.

Eu venho entre vocês deste modo para, em primeiro lugar, expor uma série de informações suplementares e
complementares referentes aos 4 Pilares e, em seguida, se vocês o desejarem, eu lhes deixarei a palavra e

colocar questões relativas à evolução atual presente sobre esta Terra.

Como sabem, e como eu anunciei exatamente após o Arcanjo Miguel, os seus céus se modificam.

Aqueles que observam o Sol, aqueles que observam o céu, falam do que está acontecendo hoje mesmo e
cada dia, doravante, até o final do seu ano civil.

Então, permitam-me, com relação a esta perspectiva, melhor esclarecer o que representa e o que são os seus
4 Pilares, instalados em meio às suas linhagens espirituais desde este verão [inverno no hemisfério sul] e lhes

permitindo, se tal for o seu desejo, aproximá-los do que vocês são, em Verdade e em Unidade.

Esses 4 Pilares foram chamados indiferentemente de Alfa e de Ômega, IM e IS.
Eles foram também denominados Aqui e Agora, Hic e Nunc.

No que se refere ao Alfa e Ômega, as palavras que podem ali ser aplicadas são a Atenção e a Intenção.

A cada um desses Pilares corresponde um elemento no seu mundo, como em meio aos 4 Pilares originais de
toda criação, denominados os 4 Viventes ou Hayot Ha Kodesh.

Comecemos, se efetivamente quiserem isso, pelo primeiro desses Pilares, a Atenção.
Prosseguiremos, em seguida, no 2º pilar, a Intenção e, depois, visualizaremos em seguida o 3º, Ética, e o 4º,

Integridade.

Outros nomes, é claro, podem ser dados no nível Vibratório a essas 4 estruturas.
Desde os elementos, passando pelos nomes dos 4 elementos e também passando por dados muito mais

concretos relativos à evolução da sua consciência atualmente.
E é sobre isso que eu irei desenvolver se efetivamente o quiserem, hoje.
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***

O 1º dos Pilares, aquele que justamente foi desviado, é a Atenção.

De fato, no nível do Universo existe uma grande Lei que não pôde ser apagada em meio mesmo a esta
Dimensão dissociada na qual vocês evoluem, que é o ‘princípio de atração’, do qual decorre, aliás, o ‘princípio

de Atenção’.

A Atenção diz o quê?
A Atenção diz que, no nível da Consciência, aquilo a que vocês prestam Atenção se manifesta, ilustrando o
‘princípio de atração’, bem além da ‘lei de ação e de reação’ existente nos multiversos e nas multidimensões.

Aquilo ao que vocês prestam Atenção se torna real.
O conjunto de estratégias manipuladoras do seu mundo consistiu, para aquele que foi chamado de Deus ou

diabo, em fechá-los dentro de uma Ilusão.

Yaldébaoth [demiurgo] (*), de fato, desde o início desta falsificação, encarou a Consciência sob um ângulo que
lhe era propício, quer dizer, desenvolver a atenção das Consciências presas na matriz mais ainda sobre a

matriz.

De fato, o grande princípio do Universo é a ‘lei de atração e de ressonância’, existindo e tendo sido falsificada
no seu mundo, como em outros, e chamada de ‘ação/reação’.

A partir do momento em que uma Consciência, mesmo fechada num corpo, leva a sua Atenção sobre algo
exterior a ela, isso resulta, inexorável e progressivamente, estendido em milênios, na incapacidade para levar a

Atenção sobre o Ser verídico Interior, presente em vocês.

Várias tradições disseram que esse mundo era uma ilusão, uma projeção de um holograma.
O problema é que a Consciência seguiu a projeção deste holograma através de um sistema sofisticado.

A federação das emoções da humanidade então permitiu criar relações muito mais fortes do que as cadeias
físicas, muito mais fortes do que as sevícias, no sentido físico.

A criação de uma ‘Atenção falsificada’, como o desejo, qualquer que seja, levada sobre um objeto exterior a si,
desviou a sua Atenção do que você é em Verdade.

O ponto ao qual vocês chegariam hoje, se não houvesse a chegada da Onda Galáctica e da Confederação
Intergaláctica de Luz, tinha por único objetivo apagar totalmente o que vocês são, em Verdade, por uma

projeção total e final da sua Consciência Unitária na multiplicidade, na adesão voluntária ou inconsciente aos
dogmas, às crenças, aos fatos mentais e aos fatos emocionais.

Como sabem, existem muitas egrégoras na superfície desta Terra, que vão atrair a sua Atenção.
Uma delas, a mais conhecida porque foi a mais utilizada, principalmente desde a chegada das imagens – o que

vocês chamam de imagens diretas do que acontece do outro lado do seu planeta, em um plano exterior – foi
o esporte.

A adesão das multidões, a adesão das atenções de um número enorme de consciências sobre um mesmo
fato, cria literalmente uma aspiração da Energia e da Consciência para esse fato.

Isso se chama egrégora.

Vocês todos ouviram falar disso.
Hoje, a sua Atenção deve se dirigir para o seu Ser Interior e também para o seu céu, e não sobre quaisquer

elementos e acontecimentos sociais, culturais, evidentemente muito sedutores e é esse o objetivo, para lhes
subtrair a Energia e a Consciência.

Na verdade, o fato de privá-los da sua Atenção correta e Interior desvia a corrente da Consciência para a
fortificação do que é chamado de ‘estado Ilusório’ ligado a projeções de desejo, a projeções de emoções, a

projeções de crenças.

A adesão, portanto, às crenças, quaisquer que sejam, privam-nos da sua Liberdade pouco a pouco.
Isso foi realizado desde milênios, de vida em vida, a fim de chegar ao ponto em que vocês estão hoje.

***



O 2º Pilar, ligado, ele, ao elemento, não mais do Fogo como a Atenção, mas ao elemento Terra, é
denominado Intenção, quer dizer, a concretização, nesse plano, de toda Ilusão em um plano físico sólido e

visível.

A Intenção é a qualidade e a quantidade de vontade que vocês colocam, a quantidade de Consciência que
vocês colocam, para levar a sua Atenção sobre um fato, sobre um evento, sobre um sentimento ou sobre seja

o que for sendo feito pela sua Consciência.

O eixo Alfa e Ômega, inicial e original, que fez dizer ao Cristo «eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim», foi
transformado em um circuito invertido, permitindo girar literalmente sem interrupção o conjunto de Energias no
qual vocês prestavam Atenção, no qual vocês acreditavam e no qual vocês atribuíam a sua confiança e a sua

Verdade.

Não era mais a sua Verdade, mas uma verdade pré-estabelecida, pré-determinada, pré-conscientizada, de
modo a desviar, literalmente, a Energia da sua Consciência para um objetivo que não era a sua Unidade, nem a

sua Verdade, mas uma verdade imposta do exterior pelas forças Arcônticas e por Yaldébaoth.

O ‘estratagema’ deste ser (porque é um ser como vocês e eu somos Consciências) foi fechá-los, cada vez
mais profundamente, nas esferas da Ilusão, até que esta esfera de Ilusão se tornasse a única realidade

acessível a vocês devido ao desvio da sua Atenção e da sua Intenção, privando-os pouco a pouco da lucidez
que está presente no Aqui e Agora.

Vou então à segunda parte da Cruz: IM e IS, Hic e Nunc, Aqui e Agora, que Cristo chamou de «Eu sou o
Caminho, a Verdade».

Fazendo-os sair do seu caminho, que é a sua Unificação e a sua religação à sua Eternidade, à sua centelha
divina, ao seu Corpo de Estado de Ser, ao que vocês são além da Ilusão, a Ética foi pouco a pouco

transformada em moral e em julgamento de valor bem/mal.

O conjunto das ações do ser humano foi, portanto, levado a se comportar segundo duas regras, e somente
duas regras, chamadas de ‘o Bem e o Mal’, recorrendo a noções de medo, a noções de sociabilidade, a

noções de julgamento de valor unicamente referenciadas com relação ao Bem e ao Mal e isso,
independentemente de qualquer Verdade intrínseca da Consciência.

Esse julgamento de valor tinha apenas por único objetivo afastá-los do que é chamado de ‘Caminho’.
O Caminho que é Aqui, que é atemporal, como os ensinamentos orientais deram isso desde muito tempo.

O mental passa o seu tempo literalmente a vagar entre as suas crenças, as suposições, as projeções, a fim de
que a Consciência não possa ser liberada desta influência mental.

***

Mas vocês não são o seu mental.
O seu mental, que poderia ser, certamente, uma ferramenta favorecendo o seu despertar, foi submetido, do
mesmo modo, pelas forças das egrégoras, a um mental comum, falsificado, que, como vocês sabem hoje,
pode ser substituído, de maneira extremamente fácil, pela sua ligação à Merkabah interdimensional coletiva.

Cabe a vocês decidir.
Cabe a vocês decidir não mais ser submetido às influências mentais da sua mídia, às influências mentais

das crenças, mesmo as mais espirituais aparentemente, mas se religar à ‘egrégora da Liberdade’.

Dessa maneira, esse 3º Pilar, denominado Aqui, Caminho, IM, é aquele que os remete diretamente ao Mistério,
quer dizer, ao que vocês são em Verdade, ao que vocês são no seu caminho Unitário.

Não mais os personagens e as máscaras que vocês carregam, não mais o jogo que vocês jogam em sua
própria projeção na Ilusão, mas a Verdade do seu Ser profundo que é Amor, Verdade, Unidade e Luz.

Assim, a Ética que fazia de vocês seres livres e responsáveis e autônomos, fez de vocês (pela caricatura do
que é chamado de moral) seres sujeitos ao pecado, sujeitos ao Bem e ao Mal, sujeitos aos julgamentos de

valor, impedindo-os, literalmente, de alcançar a Unidade.

Porque o equilíbrio nesta falsificação pode apenas existir por um combate permanente do Bem e do Mal.



Porque o equilíbrio nesta falsificação pode apenas existir por um combate permanente do Bem e do Mal.

Vocês devem tentar viver e apreender em Consciência que aqueles que criam o Bem são os mesmos que
aqueles que criam o Mal.

São as duas facetas de uma mesma peça ilusória.

Deus e Diabo são exatamente a mesma entidade que falsifica e que os inunda de julgamentos de valor, de
julgamentos morais, de julgamentos mentais, impedindo-os, literalmente, do acesso à sua Unidade, do acesso

ao Aqui e Agora.

Aqui e Agora, vários ensinamentos e vários professores orientais como ocidentais traduziram este Aqui e
Agora como a cessação da atividade mental e a cessação da atividade emocional.

O mental não se situa no Presente.
O mental situa-se sempre numa referência ao passado.

A cognição, assim como vocês a nomeiam, é sempre procedente de um conjunto de fatos, situando-se na sua
Ilusão passada, perpetuando-se na Ilusão presente, adaptando os seus comportamentos a um conjunto de

engramas presentes no seu cérebro comportamental que é, como se por acaso, o cérebro reptiliano.

Agora, há também uma projeção desestabilizando-os na frente disso, que é chamado de desejo.
O desejo de possuir a emoção.

A necessidade de satisfação de uma antecipação do mental, denominada emoção, é o elemento que os afasta
mais do Agora, porque o desejo é sempre voltado para o futuro.

Obviamente, vocês não podem desejar um passado qualquer.
Naquele momento, é o mental que assume a retransmissão.

O mental está, portanto, inscrito em uma memória.

O desejo está, ele, inscrito numa projeção desse mesmo mental, com relação à satisfação de um desejo, seja
qual for, referente a esse corpo, como ao seu mental, como à Ilusão da personalidade.

Assim, portanto, desembaraçando-se do mental, reencontrando a sua Ética Interior, desembaraçando-se do
desejo – quer dizer, desembaraçando-se do que é amanhã – vocês reencontram o Agora, ou seja, o instante

Presente, o que o Arcanjo Uriel denomina a Presença.

***

Este estado de Presença que os coloca no centro dos seus 4 Pilares, que fez dizer ao Cristo «Eu Sou o Alfa e
o Ômega, o Caminho e a Verdade» permitindo encontrar a vida e, sobretudo, o centro e o alinhamento.

Você não pode participar de algum modo desse mundo e ser, ao mesmo tempo, Unificado.

Evidentemente, eu não quero dizer com isso que vocês devam se extrair do mundo, mas, simplesmente, ter
a lucidez e a Consciência de que tudo o que vocês criaram, programaram, projetaram, anteciparam, é um freio

enorme ao acesso para o que vocês são em Verdade, para o que vocês são além da Ilusão.

A Ilusão implica na Ilusão.
Não pode haver Verdade em meio à Ilusão.

Vocês estão, inteira e exclusivamente, projetados e confinados nesta Dimensão.
A Cruz, a Cruz da redenção de que falou Maria, o Coroamento do que vocês são, em Verdade e em Unidade,
ocorreu neste verão [inverno no hemisfério sul], dando-lhes os meios, se vocês desejarem, de se colocarem
novamente sob a influência da ‘Cruz elementar’ (e não a Cruz falsificada chamada de crucifixo, cruz desigual),

mas de se recolocarem no centro da Cruz dos 4 elementos, a fim de estarem centrados e alinhados, de
reencontrarem a pureza, de reencontrarem a Integridade, de reencontrarem o que vocês são, em Verdade,

além da falsificação.

Mas enquanto vocês derem chance a qualquer crença, enquanto vocês seguirem um caminho exterior a vocês
mesmo, ainda que representado por um ser lúcido que tenha encontrado a Verdade nesse mundo, enquanto
vocês projetarem um medo, uma apreensão ou um desejo que seja, vocês não podem encontrar o instante

Presente e realizar o Si.
É tão simples assim.



A porta do Coração, o abandono à Luz que eu defini há mais de 16 meses, corresponde estritamente a
isso.

Obviamente, vocês são obrigados, no momento, a permanecer nesse mundo e a agir nesse mundo.
Mas há dois modos de ali agir: ou Unificado, ou não Unificado.

E vocês devem realizar previamente a Unidade da Consciência, a Unidade da sua Verdade, para poderem agir
de maneira Unitária, ou seja, desprendidos e descristalizados, literalmente, da ‘lei de ação e de reação’, para
poderem conduzir uma ação Livre, uma ação de Luz, uma ação de Semeadores de Luz, de Ancoradores de

Luz e de serviço.

Enquanto vocês estiverem imersos em qualquer projeção, enquanto vocês estiverem sujeitos a qualquer
gravidade vindo do seu próprio passado, vocês não estão livres para agir a seu modo segundo as ‘leis da Luz’.

Há, portanto, uma revolução de Consciência a realizar e eu lhes falo novamente disso agora, porque, desde
este verão [inverno, no hemisfério sul], e, sobretudo, desde o final de setembro, as coisas mudaram.

Elas mudaram grandemente, como eu o anunciei, permitindo, de um lado, o aparecimento nos seus céus das
Forças da Luz Intergaláctica dos Mundos Unificados e Livres que se manifestam doravante em pleno dia e

irão se manifestar, cada vez mais, nos seus céus.

Obviamente, a falsificação da Luz vai encontrar aí um estratagema para, eles também, aparecerem nos seus
céus, em formas que nada têm a ver com a Luz.

Estejam bem conscientes desta duplicidade.
Mas o seu Coração não poderá enganá-los, nesse nível.

O que vocês observarem, vocês irão Vibrá-lo no peito, ou não irão Vibrá-lo.
O que vocês viverem, na sua vida, se vocês estiverem centrados entre a Atenção e a Intenção, entre

a Ética e a Integridade, far-se-á sempre sob os auspícios da Unidade, da Inteligência da Luz e do Coração.

***

Estejam, portanto, conscientes de onde vocês colocam a sua Energia.
Estejam, portanto, conscientes de onde vocês colocam a sua Atenção, a fim de que a sua Intenção não seja

presa pelas forças matriciais de resistência à Luz.

A Luz, como sabem, ganhou o direito de reencontrar o seu lugar nesse mundo.
É isso o que ela está fazendo atualmente.

É seu dever, se tal for o seu desejo, estabelecer-se também na sua Unidade.
Isso pode se fazer apenas colocando-se entre os quatro Pilares e tornando-se lúcido, com uma

grande Clareza, com uma grande Precisão, superando o condicionamento ligado ao Triângulo Luciferiano,
denominado bem e mal, a fim de se recolocar em uma lógica evolutiva bem mais Unitária, bem mais Vibral e

bem mais em ressonância com a sua Verdade, e não com a verdade falsificada tal como ela lhes foi impressa
por alguns Povos das Estrelas vindos da Ursa Maior.

***

Hoje, a sua liberação é, mais do que nunca, possível e, mais do que nunca, concebível, porque vocês estão na
aurora de uma revolução total da Consciência planetária que irá se expressar pela irrupção total da Onda

Galáctica de Luz, pela irrupção total e pela visão total da transformação do Sol, tal como vocês o veem e tal
como alguns de vocês já perceberam essas modificações já faz algum tempo.

Vocês estão, como foi dito, nos tempos reduzidos, nos tempos descontados, onde cada dia que passa os
aproxima da sua revolução e da sua Revelação final.

É isso que está em jogo.

Cada dia o empurrão da Luz vai se tornar cada vez mais importante.
Este empurrão de Luz vai fazê-los, se vocês o acolherem, ir cada vez mais para o seu Coração, para a Alegria,
para a Unidade, para o Fogo do Coração, em suma, todas as coisas que lhes foram nomeadas e anunciadas há

agora mais de um ano.



***

Obviamente, as forças de resistência e de oposição à Luz vão fazer tudo o que lhes for possível para provocá-
los no combate do Bem e do Mal.

Esta é a última armadilha.
A armadilha final: querer a todo custo fazer o Bem para se opor ao Mal que está vindo.

Isso seria um erro desastroso, porque iria arrastá-los em um ciclo de alternância Bem/Mal, confinando-os na
terceira Dimensão.

O objetivo não é não agir, mas agir na Unidade.
O objetivo não é, portanto, reagir ao mal, qualquer que seja.

O objetivo não é querer fazer o bem.
O objetivo é ser Unitário.

Ser na Luz.
Centrar-se entre o Alfa e o Ômega, o Hic e o Nunc.

***

Cada dia vai se tornar, não um combate, mas uma luta real entre a Unidade e a dualidade.

Lembrem-se de que a Unidade jamais quis a separação.
É a dualidade.

Mas compreendam bem que jamais a Unidade quis se separar das outras forças que a constituíam.
Assim, portanto, a questão que lhes será claramente colocada à sua Consciência será: vocês querem ir para a

Unidade?
Vocês querem prosseguir a dualidade?

Mas vocês não poderão ao mesmo tempo prosseguir a Unidade e ao mesmo tempo permanecer na dualidade.

Cabe a vocês saber se aderem ainda à moral.
Cabe a vocês saber se aderem ao seu mental, aos seus desejos ou se, finalmente, vocês decidem regressar

para casa, para a Verdade do que vocês são, bem além da aparência da personalidade, bem além desta
estrutura em carbono.

A estrutura em carbono não é um mal em si, não é um bem em si.
Isto foi, antes da falsificação, uma experiência maravilhosa de criações, decididas e concluídas pelos grandes

Golfinhos de Sirius, há 20 milhões de anos, que criaram Consciências de vida, que juntaram o seu próprio
DNA, que permitiram à raça humana nascer e aparecer.

Mas vocês não são a raça humana que creem ser.
Vocês são todos procedentes de Sementes de Estrela.

Todos vocês têm, em vocês, diversas polaridades vindas das diferentes esferas possíveis de manifestações
da vida e, isso, em todas as dimensões.

Vocês querem reencontrar isso ou vocês querem permanecer ainda um tempo nesta Ilusão?
Vocês somente, e somente vocês têm a resposta.

***

Cabe a vocês efetivamente prestar atenção, cada instante, cada sopro da sua vida, além do Yoga que lhes foi
comunicado por Um Amigo e por outros Melquisedeques.

Cabe-lhes se definirem através da sua Atenção.

No que vocês colocam a sua Atenção?



Lembrem-se de que a Energia, tal como a nomeiam e, com mais razão ainda, as partículas Adamantinas, as
partículas de Luz Vibral, vão seguir as linhas de menor resistência ligadas à sua própria Atenção.

Se sua Atenção se colocar na Luz Vibral, vocês viverão a Luz Vibral.
Se sua Atenção se colocar nos conflitos, vocês viverão os conflitos.

Não pode ser de outro modo.

Em seguida, a sua Intenção.
Qual é a sua intenção profunda?

Em seguida, vocês são colocados no Aqui e Agora.
Vocês estão colocados na interação do jogo dual do mental e das emoções?

Cabe a vocês, então, se definirem.
Cabe a vocês, portanto, se situarem.

Vocês estão no centro ou vocês não estão no centro?

Aí estão as algumas informações suplementares que eu desejava lhes dar com relação a esses quatro Pilares.

Vou agora deixá-los expressar o que vocês tiverem vontade de expressar.

***

Questão: como permanecer na Atenção quando ela é desviada por uma distração?

Bem Amada, há, para isso, um aprendizado.

Até o presente, este aprendizado chamar-se-ia meditação.

Hoje, há à sua disposição meios muito mais simples.

Eu penso, em particular, na respiração dada por Mestre Ram [‘A Respiração do Coração’] (**).

Eu penso, em particular, na Consciência do Coração [‘Meditação Direcionada para o Coração’](**), que pode se
estabelecer a partir do momento em que, justamente, a Atenção se leva ao Coração órgão e sobre o Coração centro.

Há, também, o ensinamento do ‘Yoga da Unidade’ (***), o trabalho na respiração, no Switch da Consciência e na
prática do ‘Yoga da Unidade’, tal como foi comunicado em sua primeira parte por Um Amigo e irá lhes permitir realizar,

através da Atenção e da Intenção, do Aqui e Agora, o seu próprio alinhamento.

Vocês não poderão chegar a uma Atenção correta pela ferramenta mental.

A ilusão está nesse nível.

A vontade estritamente nada pode para lhes permitir descobrir a Unidade.

É nesse sentido que eu defini muito longamente o abandono à Luz, que estritamente nada tem a ver com a utilização
da vontade.

A vontade, mesmo a ‘vontade de bem’ – e é a maior das falsificações que ocorreram no século XX – arrastaram-nos
no prosseguimento da dualidade.

Isso se chama a ‘Ilusão Luciferiana’.

E, quando nós falamos de duas humanidades que iriam se separar, efetivamente, este é o caso.

Há a humanidade submissa à Ilusão Luciferiana, ou seja, a tudo o que não é o Alfa e o Ômega, Aqui e Agora.

E há a humanidade do Coração, aquela que aceita entregar-se à Vibração do Coração, à Vibração da Unidade e à
Vibração da Consciência.

Vocês não podem se servir do seu mental para vencer o mental.

Ele sairá sempre vencedor.



Vocês não podem se servir das suas próprias emoções para superar as emoções.

As emoções serão sempre vencedoras.

Apenas no abandono à Luz, no acolhimento da Luz e em algumas formas de exercício, que lhes foram revelados
há pouco tempo, que vocês podem realizar este estado de Unidade.

E absolutamente por nenhuma outra maneira.

***

Questão: para chegar a este Estado, o Yoga, o tai-chi, o Qi gong, são insuficientes?

Bem Amada, não é possível generalizar.

Para alguns seres, isso pode ser amplamente suficiente.

Alguns seres, aliás, não têm necessidade de estritamente nada,  porque eles estavam muito próximos do seu eixo
central.

Muitos seres humanos, e, em particular, de jovem idade, hoje, descobrem a Unidade sem ter tido necessidade de
“praticar” o que quer que seja.

Outros, encistados [presos num cisto], literalmente, nas formas de vida (seja esta vida presente ou outras vidas
vividas na matriz), estão fechados, literalmente, nos comportamentos, nos medos, nas emoções, nos desejos.

Para estes, obviamente, a liberação não pode ser obtida instantaneamente.

O acesso à Unidade apenas se pode fazer, naquele momento, através da prática efetiva do ‘Yoga da Unidade’, da
prática do que eu chamei de abandono à Luz.

***

Questão: o que é da «boa vontade mundial», preconizada por alguns Mestres?

Bem Amada, esses 7 Mestres dos 7 raios, que estão fechados, eles mesmos, na matriz, criando uma ilusão a mais,
falaram, efetivamente, da ‘vontade’.

Jamais, jamais, jamais a vontade os conduzirá ao Coração.

É a mais perfeita das Ilusões e a mais perfeita das falsificações.

Os assim nomeados por mim mesmo, pretensos Mestres dos raios, são apenas a pálida cópia dos Arcanjos.

Eles usurparam uma liberação que apenas existe na cabeça deles.

Jamais, jamais um neófito ou um discípulo, participando desse trabalho, abrirá seu Coração.

E eu falo de abertura do Coração como ‘Vibração Unitária percebida no peito’.

A única Vibração presente para aqueles seres é o terceiro olho e continuará o terceiro olho, ou seja, a dualidade
Luciferiana.

Certamente, muito sedutor, porque é nesse nível que se situam, para a humanidade, os poderes.

O ego espiritual está na dianteira da cena.



Não há certamente abandono à Luz que é o oposto, mas o estrito oposto, da ‘vontade de bem’.

A Luz se revela em seus Céus.

Captem ali a Unidade.

Captem a Unidade, no Sol, no seu Coração, e não em um conhecimento esotérico, qualquer que seja, que é apenas
um sucedâneo da Verdade e da Unidade.

A Unidade está em vocês.

A Unidade é vocês, o que vocês são, quando vocês tocam a sua Unidade, a sua Verdade, o seu Si, o seu Estado de
Ser.

Não me parece que os seres adeptos deste ensinamento Luciferiano tenham encontrado o Si.

Eles encontraram o poder, a visão.

Todos os poderes, todos os Siddhis de que Buda falava, ele mesmo: «quando você encontrar os poderes, salve-se
rapidamente».

A Ilusão Luciferiana não permitirá jamais abrir o Coração.

Falar do Coração é uma coisa.

Agir para fazer o bem e dizer que é o Coração é uma coisa.

Vibrar no Fogo do Coração é uma outra.

Agora, ainda uma vez, será feito a cada um segundo sua fé, quer dizer, segundo sua própria Vibração.

Eu os remeto a São João: «haverá muitos chamados, poucos escolhidos».

Os chamados serão ‘marcados na fronte’.

São aqueles que terão desviado a Energia da Luz, aproveitando-se da efusão de Luz, desde 1984, para nutrir o ego
espiritual e não se abandonar à Luz.

O abandono se vive no Coração.

O poder se vive no terceiro olho.

***

Questão: como a lei de atração foi falsificada no âmbito da nossa 3ª Dimensão?

A atração foi modificada.

A lei essencial do Universo é efetivamente a ‘lei de atração e de ressonância’, existente em uma lei muito mais geral,
denominada a ‘lei de Ação de Graça’, onde tudo é liberdade, tudo é movimento e expansão, onde não pode haver

qualquer punição, na medida em que nada é mal e nada é bem e tudo É.

O grande princípio de falsificação foi dicotomizar o que é chamado de Triângulo Luciferiano (símbolo
dos Illuminati com o terceiro olho no meio), símbolo do conhecimento, tendo-lhes confinado segundo os limites

denominados Bem/Mal e Alfa ou Fogo prometeico, o Fogo luciferiano.

A humanidade foi, então, forçada a se conter em algo que reprimia, tendo limitado as 12 virtudes das 12 fitas de
DNA a três virtudes denominadas Bem, Mal e Fogo.

Esse Fogo falsificado foi um Fogo ‘por atrito’, assim denominado porque, colocando em oposição, permanentemente,
o Bem e o Mal, tendo então substituído a ‘Lei de Ação da Graça’ pela ‘Lei do carma’ ou de ‘ação/reação’.

O carma não existe nos mundos livres.



Não há punição em qualquer nível, porque tudo é Luz, tudo é Vibral e nada, absolutamente nada, que possa forçá-los
a ir para onde vocês não quiserem ir, quando vocês reencontram o seu Corpo de Estado de Ser.

A ‘lei de atração’ foi substituída, progressivamente, desde mais de 320.000 anos, pela ‘lei de ação/reação’.

Nisso, foram enxertados modelos enchendo-lhe a cabeça, de vida em vida, de que vocês iriam progredir e de que
vocês iriam atingir uma liberação, para se juntarem justamente aos Mestres da Loja Negra, que estão, eles mesmos,

confinados na sua própria Ilusão.

Assim, portanto, encheram-lhes a cabeça com algo que não existe, que não tem mais realidade do que o corpo que
vocês habitam.

Agora, os estratagemas foram numerosos até fazê-los dizer que apenas através da reencarnação vocês podiam
evoluir, sabendo que o que vocês chamam de Illuminati, os famosos reptilianos vindos da Ursa Maior são, eles,
totalmente livres de movimentos na própria matriz e não pagam absolutamente pelos jarros quebrados das coisas

horríveis que eles efetuaram.

Eles, portanto, fizeram crer em algo em que eles mesmos não acreditavam.

Agora, compreendam bem também que não é necessário julgar, porque é através da experiência da Energia
Luciferiana, em sua forma falsificada, é através da própria confrontação com os Illuminati que, hoje, esse Fogo ‘por

atrito’, ligado à dualidade, permite-lhes, entretanto, conectar com a Unidade.

É preciso, portanto, agradecer e render Graças a esses seres que, bem contra a vontade, serviram a Unidade e a
Fonte.

***

Questão: os quatro Pilares, representados pelos 4 elementos, podem sê-lo para os animais?

Bem Amada, o que você chama de animais é apenas uma falsificação, uma farsa estúpida dos Dracos que são, eles
mesmos, os animais.

Assim, o humano se considera como à parte e superior aos animais.

Compreendam bem que as suas linhagens nada têm de humano.

Alguns de vocês têm sangue reptiliano.

Outros têm sangue, e, portanto o DNA, vindo de Sirius, portanto, dos golfinhos.

Outros, enfim, vêm da linhagem das Águias.

Existe uma mistura extremamente inacreditável do que vocês chamam de animais, no ser humano.

Assim, portanto, a representação dos quatro evangelistas por quatro animais corresponde a uma Verdade, é claro.

A linhagem das Águias, por exemplo, que é a linhagem do bem amado São João – ou Sri Aurobindo – vem de Altaïr.

A linhagem da água, em ressonância direta com os cetáceos e, em particular, com os golfinhos, são os Mestres
geneticistas de Sirius da 18ª Dimensão que criaram este Universo, bem antes da sua falsificação.

Assim, portanto, os animais não são animais, mas são as próprias linhagens de vocês.

***

Questão: o que fazer quando se sente pesada por viver com pessoas deficientes?



Bem Amada, é preciso aceitar que as circunstâncias de vida nas quais vocês chegam hoje, quer vocês sejam ricos ou
pobres, quer sejam sós, cercados, correspondem muito exatamente ao que vocês têm que viver, nesse momento,

neste final dos tempos.

Não há outros comportamentos precisos com relação ao que você chamaria de pesos.

Que esse peso seja ligado a um cônjuge, a uma profissão, a um filho, a um ambiente próximo que é debilitante.

Isso faz parte do seu destino e do que você tem que viver para se liberar.

Alguns, hoje, que encontraram a sua Unidade, tiveram êxito em se liberar de tudo o que fazia os seus diferentes
papéis sociais afetivos.

Outros estão presos em alguns pesos e alguns apegos.

Isso se junta exatamente ao ‘princípio de não dualidade’, de se colocar si mesmo na Unidade pelo abandono à Luz, a
fim de que o próprio ‘princípio de irradiação da Luz Unitária/Vibral’ mude as características deste ambiente.

Querer agir no seu ambiente os coloca inexoravelmente na dualidade.

Apenas quando vocês estiverem estabelecidos na sua Unidade é que a Luz se faz, e vai progressivamente
transformar as próprias circunstâncias do seu ambiente.

O resultado não é o mesmo.

A Atenção e a Intenção que vocês ali colocam não são absolutamente a mesma.

Num caso, há reação com relação a uma problemática e vontade de fazer desaparecer esta problemática.

No outro caso, há acolhimento e abandono à Luz, sabendo que a Inteligência da Luz vai, ela mesma, resolver o que,
para vocês, é um problema.

No que vocês confiam ?

Vocês confiam em vocês mesmos?

Vocês confiam na Luz?

Aqueles que estão realmente, entre vocês, no acolhimento e no abandono à Luz, veem a vida transformada,
inteiramente.

Seja com relação à preexistência de doença ou de algumas relações, de algumas situações, estas se transformam
pela Inteligência da Luz.

Isso se chama a ‘Ação da Graça’.

Em outros tempos, se preferirem, a ‘Divina providência’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

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

(*) – ‘Sophia (gnosticismo)’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/sophia-gnosticismo

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/sophia-gnosticismo


DEMIURGO - Gnosticismo - Conceitos básicos -Abraxas - Éon - Arconte - Demiurgo - Gnose - Sophia (gnosticismo) –
Pleroma:

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/demiurgo-gnosticismo-1

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS**’ – a contar de 15 de agosto de 2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS**’ – a contar de 1º. de outubro de 2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-1

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=803

17 de outubro de 2010 - 1

(Publicado em 22 de outubro de 2010)

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: Maria evocou a existência de pessoas encarnadas que seriam como missionárias, enviadas, com um
papel específico. Você pode desenvolver sobre esse assunto? Esse papel é definido antes da encarnação ou

durante a encarnação, em função das competências desenvolvidas?

Bem amado, permita-me responder em dois níveis.

O primeiro nível será muito geral e corresponde a uma verdade absoluta.

Cada ser humano sobre este planeta, dotado de uma alma e de um espírito, tem uma única vocação: reencontrar o
que ele É.

Vocês são, portanto, nesse sentido, automissionados.

Agora, é exato que alguns espíritos específicos tendo participado, de maneira extensiva ou específica, nas
encarnações em meio a esta falsificação, tenham uma função (e não um papel específico) precisa no que é

denominado "equipe de solo" cuja função se revela unicamente, para a maior parte deles, recentemente, nesses
meses ou nesses anos.

Esse papel e esta função foram definidos há muito tempo, quando dos próprios fundamentos desta civilização
falsificada.

Seja nesse último ciclo, seja nos ciclos precedentes.

Há, portanto, efetivamente, além das memórias de ressonância do que vocês chamam de vidas passadas, a realidade
de alguns seres para poderem estabelecer ‘pontes de comunicação’, pela filiação espiritual e pelas linhagens

espirituais deles, a uma função de ressonância precisa, relativa a este final de um tempo.

Eu completo, contudo, dizendo que a primeira possibilidade deve ser preenchida antes que a segunda se manifeste.

Não pode haver atribuição de papel ou de função, como eu disse, enquanto a realização do Si, ou seja, a ‘porta do
Coração’ não estiver realizada.

***

Questão: é por vezes solicitado para ‘orar e vigiar’. Poderia definir essas duas palavras?

Bem amada, a palavra ‘oração’ foi amplamente, nesta dimensão, degradada.

Qual é o objetivo da oração?
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É o de manter uma tensão de vontade para o Bem?

É simplesmente pedir para que a Luz se estabeleça?

O princípio e o funcionamento não são o mesmo.

No caso de orar na ‘vontade de Bem’, há a persistência da Dualidade.

Quando a oração está centrada no acolhimento e no abandono à Luz e no pedido para o estabelecimento da Luz, ela
é Unitária.

Há uma diferença essencial.

Agora, no que se refere ao ‘vigiar e orar’, a palavra ‘vigiar’ corresponde a uma manutenção da Atenção e da Intenção,
entre o Alfa e o Ômega, permitindo estar Lúcido, a cada instante, a cada sopro, o que é uma primeira etapa para o

desenvolvimento e à concretização do Si, no Si, e, além do Si, no Estado de Ser.

Assim, o ‘vigiar e orar’ corresponde a uma atitude específica de tensão da Consciência para o Si, para o Céu, para o
Ser, para além das aparências desse mundo.

O Vigiar e Orar, empregado pelo Cristo, correspondia ao momento da sua vinda, porque foi dito naquele momento:
"Vigiai e orai, porque vocês não sabem nem a hora nem o lugar".

O que podemos dizer, e assim como Maria o disse, é que o momento é iminente.

Eu confirmo o que eu disse há pouco mais de duas semanas: “Levem olhos sobre o Coração. Levem os olhos ao seu
Céu. Observem, percebam e sintam o que ocorre, atualmente”.

As suas percepções, a ativação do seu chakra do Coração, qualquer que seja a manifestação, no nível da primeira
etapa ou da realização completa do Samadhi, é a prova de que o que vocês vivem corresponde à iminência desse

retorno.

O Vigiar e Orar é, portanto, uma atitude de Espírito, uma atitude de Consciência, uma atitude de Alma e de
Personalidade, que se dirige para um único objetivo: a revelação e a realização do Si, do Estado de Ser e do acesso

à Multidimensionalidade.

***

Questão: Velgan, em uma das suas intervenções, disse que havia implantado alguns seres sobre a Terra, com
propósito de algumas missões. Poderia dizer o que é exatamente?

Bem amado, o que acontece nos seus Céus é a Ilustração do que Velgan anunciou, em acordo com o patriarca
de Vega.

O que acontece agora, nos seus céus, corresponde, efetivamente, ao que foi anunciado por Velgan, há vários meses
(*).

As Embarcações da Confederação Intergaláctica, em particular aquelas correspondentes à 3ª Dimensão Unificada,
apresentando-se nos seus céus, sob forma de Esferas brancas, de Luz branca, são a vanguarda dos Anjos do

Senhor, presentes nos seus Céus, manifestando-se, agora, de modo quotidiano e permanente sobre o conjunto desta
Terra.

Elas são apenas as primícias para a chegada das ‘Forças Micaélicas’ que, eu os lembro, são ilustradas em um modo
visível, pelo aparecimento, aos seus olhos, do cometa, visível nos seus Céus em 3 dias (**).

A implantação realizada em alguns humanos corresponde, de fato, ao despertar das linhagens, realizado de maneira
prévia.



Geralmente, este ‘implante Vibratório’ é realizado na direção do ponto Unidade, atrás da orelha ou do
ponto Profundez, atrás da orelha, do outro lado.

O objetivo deste implante em alguns humanos foi, justamente, estabelecer um contato permanente com os Anjos do
Senhor, ou os ‘enviados do Senhor’, assim denominados em algumas escrituras.

Os Vegalianos de 3D Unificada são, de fato, aqueles que são mais capazes, pela sua estrutura em carbono
Unificada, de penetrar a sua Densidade, de ali se desenvolver e de ali intervir de maneira física.

O que é estritamente impossível, obviamente, para um Arcanjo.

***

Questão: como um ensinamento falso pode ter uma finalidade justa?

Bem amada, o que faz a finalidade?

Um ensinamento justo pode ter uma finalidade completamente desviada, deturpada.

Assim, portanto, um ensinamento falso, com base em algo que é vivido intimamente por uma pessoa, pode ter uma
finalidade perfeitamente justa, se for ressonante e os fizer ir para o seu Coração.

O Coração é simples.

O ensinamento mais simples é aquele da humildade e da simplicidade.

Mas qual é o ser humano que é capaz de se recordar, de se lembrar e de fazê-lo seu único objetivo?

O Ser humano, devido mesmo à falsificação e ao desenvolvimento das forças mentais, tem sempre tendência
a complicar, tem sempre tendência a querer explicitar, tem sempre tendência a desejar, a se desviar do seu próprio

Coração.

É toda a diferença do que foi desenvolvido entre o Ego e o Si.

O Ego busca o conhecimento e o buscará eternamente, porque o ego foi persuadido de que o conhecimento o
salvaria desta sede de conhecimento.

O Coração busca o Coração.

O Coração é simples, humilde, bom e, sobretudo, humilde.

Humildade, simplicidade.

Hoje, devido à ativação da Merkabah Interdimensional, devido à modificação dos seus céus, do seu Sol e desta
própria Terra, a porta, a Vibração da ‘porta do Coração’, está totalmente presente.

Então, vocês devem estudar os ensinamentos complicados?

Vocês devem buscar, sempre, no exterior de vocês?

Porque esses ensinamentos permanecem sempre exteriores a vocês, enquanto que a Verdade está presente em
vocês, de toda a eternidade.

Na ‘Verdade Absoluta’, todo ensinamento vivido pela cabeça os afasta do Coração.

Qualquer que seja a complexidade, qualquer que seja a compreensão que vocês possam ter do Universo visível e
invisível, isso não fará de vocês alguém que experimenta esta verdade elucidada no nível intelectual.

Essa é a maior armadilha de Lúcifer, fazer crer que o conhecimento, qualquer que seja, justo ou falso, os conduz ao
Coração.

Isso é impossível.



Apenas, justamente, quando o conhecimento é deixado de lado, que o Coração pode se abrir.

Por que os seres que viveram um acesso à Luz, mesmo dentro da matriz falsificada, sempre o realizaram pelo
abandono do Mental, pela simplicidade ou pela devoção, não explicado pelos raciocínios, não explicado por uma

lógica, mas vivido na espontaneidade?

E, isso, tanto no Ocidente como no Oriente ou em outros lugares.

O Si não será jamais o conhecimento.

O Si é Vibratório, o Si é Alegria, o Si é Eternidade, o que não será jamais o Ego.

Para empregar uma imagem, o Ego infla com o conhecimento.

Quanto mais o conhecimento crescer, quanto mais o esclarecimento dos mistérios do Universo lhes aparecer, mais
vocês penetram os arcanos do esoterismo, mais vocês se afastam do Coração.

O Ego quer sempre fazê-los crer que há uma verdade melhor do que outra.

Mas há apenas uma Verdade, é aquela do seu Coração e ela escapará, de maneira infinita, à potência do Ego.

***

Questão: comunicar-se com as energias da natureza pode nos conduzir a este estado?

Bem amada, você pode, olhando o Sol, viver o Si.

Você pode, expressando-se numa Arte, viver o Si.

Você pode, comunicando-se com uma árvore, viver o Si.

Isso necessita, não de uma forma especial de técnica, mas, ainda uma vez, de umAbandono à Luz, de um Abandono
à sua própria abertura no nível do Coração.

Isso apenas pode se realizar se o Mental estiver em repouso, ou seja, se não houver nem projeção, nem desejo, se
não houver qualquer antecipação, mas se houver imersão no instante presente, do sopro da verdade eterna na

experiência realizada.

Se não houver mais possibilidade de identificação a esta comunicação existente, então, o Si se revela.

***

Questão: a utilização consciente para si dos poderes da alma mantém na dualidade?

Bem amado, inteiramente.

Quer haja Abandono, quer não haja Abandono.

A Redenção, no sentido em que Maria empregou, o Coroamento, o Alinhamento das 3 Lareiras, apenas é possível a
partir do momento em que toda vontade pessoal for aniquilada, a partir do momento em que houver desincrustação e
descristalização de qualquer identificação a um fenômeno passageiro, seja ele denominado sua vida e esse corpo.

A separação da humanidade, assim como a anunciamos, a decantação do que é pesado e do que é leve, se faz deste
modo.

Vocês não podem se ater a esse mundo e ter a Verdade.

Vocês devem, contudo, estar vivos e despertos nesse Mundo.

Vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.



Onde é o seu reino?

Está ele nas posses?

Está ele no que vocês veem?

Ou o seu reino é o seu Coração?

Não há alternativa.

***

Questão: os Anjos do Senhor, os Vegalianos, vão colocar o pé sobre a Terra?

Bem amada, eles irão colocá-lo no momento adequado, se for necessário.

Simplesmente, o conjunto da Confederação Intergaláctica tenta, por diversos meios, fazer levar a atenção de vocês
para nós, para, já, aceitarem a possibilidade da Verdade da nossa Presença e não simplesmente crerem nela.

Assim como eu disse àquele a quem guardo, saber não é ver.

Atualmente, vocês veem com os seus olhos de carne.

O que vocês vão fazer?

***

Questão: a alimentação tem uma importância para a elevação da Consciência?

Bem amada, eu desenvolvi longamente sobre isso há mais de um ano, mas voltarei a explicar.

Cada ser humano é diferente.

Alguns têm necessidade de se enraizar, de se tornar pesado, para se elevar.

Outros têm necessidade de não mais se ter pesado para se elevar.

Cada caso é diferente.

Agora, siga o que lhe diz o seu Coração.

Pela Vibração você perceberá muito facilmente o que é bom e o que é nefasto para você.

Há seres que podem decidir se elevar sem mudar o seu comportamento, simplesmente como preconizei, mudando a
alimentação por uma alimentação líquida.

Isso não bastará para abrir o Coração.

Para outros, sim, isso pode bastar, porque eles estavam na porta do Coração, muito próximos desta abertura.

Ainda uma vez, não há resposta pronta, cada ser humano é diferente com relação a isso.

Mas é inegável que, se vocês privilegiarem, como eu disse, a alimentação líquida, provocando esforços digestivos
muito menos importantes do que a alimentação sólida, naquele momento, vocês dirigem preferencialmente os fluxos

Vibratórios e as partículas Adamantinas para o seu Canal Mediano da coluna vertebral e para o seu chakra do
Coração, o que favorecerá muito mais o seu acesso ao Coração.

***

Questão: de onde vem esta impressão de que o corpo não é o meu?

Bem amado, esse corpo, seguramente, não é você.



Você toma esse corpo, assim como esse mundo, você o emprestou, mas não é jamais o seu mundo.

Você tem diversas ascendências espirituais e diversas filiações espirituais.

Você é portador de diversas Vibrações, de diversas linhagens, de diversas origens dimensionais.

Isso não é específico para você, mas é específico para qualquer ser humano presente, hoje, dentro de um corpo.

Você não é esse corpo, você não é desse Mundo, você é bem mais do que isso.

Simplesmente, a Consciência de cada um é em função, evidentemente, do seu grau de identificação, do seu grau de
apego a esta forma ilusória e efêmera.

***

Questão: como levar a Atenção sobre a Coroa da Cabeça e do Coração?

Bem amada, você pode efetivamente se ajudar com alguns gestos e posturas que foram comunicadas, já, desde o
início do seu ano de 2010, por Sri Aurobindo, sobre o ‘acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade’.

Há também o ‘Yoga da Unidade’, dado por Um Amigo, correspondente a uma focalização da Consciência facilitada
pela prática de alguns gestos.

Cabe-lhe, assim como a cada um, sentir o que, para si, é o mais fácil, a fim de levar a Consciência sobre a zona,
efetivamente, do chakra do Coração, que será uma ajuda, para a maior parte de vocês, para o acesso ao seu chakra
do Coração, enquanto estando bem Consciente, ainda uma vez, e Lúcido sobre o fato de que apenas vocês e vocês

mesmos que podem, do Interior, abrir o seu Coração.

Isso corresponde ao que o Cristo chamou de “Fiat Lux” [Faça-se a Luz], "Que a sua vontade se faça e não a minha".

É o Abandono total da sua vontade à Luz que assinala o retorno à sua Unidade, a lembrança do seu juramento e o
retorno à memória original.

O ritual está aí apenas para, justamente, favorecer a sua Atenção e a sua Intenção e permitir-lhe se aproximar desse
momento.

Mas o Abandono à Luz jamais será realizado por um protocolo, por mais sofisticado que ele seja.

Ele pode ser realizado apenas por você mesmo, na humildade e na simplicidade.

***

Questão: alguns seres estão encarnados desde milênios, e outros, desde somente uma geração. Podem estar
conscientes?

Sim.

Mas isso é, de qualquer modo, identificação à matriz.

A realização do Si pode ser mais fácil ou mais difícil, de acordo com a tomada de encarnação extensiva, em número
ou em intensidade, ou ainda em quantidade ou em qualidade.

Ainda uma vez, não há regra nesse nível.

Alguns seres encontram o Si com extrema facilidade, outros não chegam a encontrar, apesar dos seus
conhecimentos inumeráveis e apesar das suas tomadas de encarnação extensivas sobre esta Terra.

Lembrem-se de que não é a Densidade nem a Intensidade das suas encarnações que dá, para vocês, uma facilidade
para realizar o Si.



Que vocês sejam jovens ou anciões, não há estritamente qualquer importância com relação à revelação do Si.

***

Questão: ser Filho das estrelas pode explicar as formas de rejeição ou de incompreensão, da parte de outras
pessoas da humanidade?

Bem amada, a partir do momento em que um ser humano realiza o Si e a partir do momento em que ele é inserido em
uma dualidade, eu diria quotidiana e convencional, este ser humano que realiza o Si se torna um perigo, porque

aquele que encontrou a Luz é um verdadeiro perigo para aqueles que têm medo da Luz e que preferem permanecer
no escuro.

Assim, portanto, pode haver, efetivamente, mecanismos de rejeição, por vezes muito ativos, em alguns ambientes,
para com aqueles que realizam o Si.

Eu especifico, contudo, que o conjunto, mesmo daqueles que recusam, é procedente das estrelas.

Vocês são todos, sem exceção, Filhos das estrelas.

Não é porque um ser humano não o reconheça que ele não o seja.

***

Questão: como Filho das estrelas, desde que a pessoa for missionária de maneira específica, como ela toma
Consciência desta missão?

Bem amada, eu respondi a esta questão no início.

Vocês são todos missionários.

A missão de todos e de cada um, humano sobre esta Terra, é realizar o Si.

A missão das estrelas apenas pode aparecer se houver abertura ao Si, é claro, e não o inverso.

Não pode haver missão referente às estrelas ou um papel ou uma função, se não houver primeiramente a abertura do
Si.

A realização do Si é um ato onde a Consciência funciona diferentemente.

Isso não pode ser explicado.

É algo que se vive.

Assim, aquele que coloca a questão do que é a Consciência do Coração não a viveu, porque aquele que a vive sabe
instantaneamente o que é, porque é uma reconexão real com a Verdade.

Em seguida, e somente em seguida, e não antes, pode se desenvolver uma função precisacom relação a este final de
tempos, mas jamais antes.

***

Questão: como se pode comportar o melhor possível permanecendo na Unidade, quando se é confrontado a
situações de rejeição por parte de outros?

Bem amada, enquanto houver rejeição, enquanto houver incompreensão, a favor do estabelecimento da Unidade de
alguém, é que esta Unidade não está suficientemente estabelecida porque, quando a Unidade se estabelece, o

ambiente muda, a ‘lei de atração’ atua plenamente e, portanto, as circunstâncias da Inteligência da Luz vão então



instaurar uma modificação, por vezes abrupta e brutal, deste ambiente, que isso se refira a um ambiente afetivo,
profissional ou outro.

A partir do momento em que a Unidade e o Si estão realizados, e manifestados de maneira Consciente e
permanente, o ambiente vai mudar a toda velocidade.

As necessidades fisiológicas se modificam, as necessidades sociais se transformam, as necessidades afetivas
também.

É o conjunto da vida do ser, que descobriu o Si e que vive o Si, que se transforma.

O ambiente pode apenas se adaptar e se alinhar nesta transformação, qualquer que seja o preço a pagar, que não é
um preço, mas uma liberação.

***

Questão: quais Mestres seguir hoje?

Bem amado, não há nenhum outro a seguir senão você mesmo.

Compreenda também, e tente integrar no seu Coração que, enquanto você seguir, mesmo o ser mais prestigiado que
viveu sobre esta Terra, ou mesmo um Arcanjo ou a própria Fonte,você não segue você mesmo.

Isto dito, a possibilidade de viver o Estado de Ser (não a realização do Si, que é uma etapa intermediária), o acesso,
portanto, em total liberdade, ao Estado de Ser, foi possível para alguns seres que podem se contar nos dedos de uma

mão.

Somente a própria Fonte tem a capacidade para criar um Corpo a partir do zero, porque isso faz parte dos acordos
que a Fonte fez com a falsificação inicial, a saber, com Yaldébaoth.

Não era questão de que a própria Fonte pudesse se privar da sua vinda nesse Mundo, coisa que ela realiza
regularmente, uma a duas vezes por século, materializando um Corpo que sobrevive apenas de 7 a 14 anos (*).

Independentemente da própria Fonte, Cristo partiu com o seu Corpo, Maria partiu com o seu Corpo, restam dois
outros: Enoque e Elias.

O acesso ao Si, vivido por alguns sábios, permitiu, para aqueles que viveram durante o século XX, serem
preservados da reencarnação nesta matriz, criarem um alojamento de Luz branca real e esta ordem está efetivamente

presente hoje.

Ela se chama a ‘Ordem dos Melquizedeques’ [24 Anciãos], da qual vocês conhecem, por intermédio desse Canal,
alguns intervenientes.

O acesso ao Estado de Ser, hoje, está aberto ao conjunto da humanidade.

Há, portanto, efetivamente, ilustres desconhecidos no sentido da Personalidade que vivem, inteiramente, o Estado de
Ser, após terem vivido a Revelação e a Realização do Si.

Ainda uma vez, aproximar-se de tais seres, viver junto a tais seres, estritamente de nada serve.

Crer que haveria uma espécie de ‘contaminação automática’, em vocês, aproximando-se de um ser que realizou o Si
ou que vive o Estado de Ser, não lhes será de qualquer ajuda se o seu coração não estiver pronto para se abrir.

Isso apenas poderá, aliás, ‘reforçar o Ego’, que irá se esforçar para encontrar ou reproduzir esta etapa, pela
sua vontade pessoal, e não pelo Abandono à Luz.

Assim é o paradoxo.



***

Questão: viver momentos de serenidade, de alegria, ter menos desejo, pode ser um indicador de um caminho para o
Estado de Ser?

Bem amada, seguramente é.

Isso corresponde ao acesso ao Si.

Como Um Amigo o disse, isso corresponde também a manifestações, ou às primícias do Samadhi ou da Alegria
interior.

Existem vários estados Vibratórios correspondentes ao Samadhi, mas os sintomas que foram enunciados
correspondem à abertura do Coração e ao acesso às primeiras etapas desse famoso Samadhi.

***

Questão: como viver a abertura do Coração quando se está submerso nas emoções?

Bem amada, isso é impossível.

A emoção a arrasta para a reação.

O Coração não é reação, ele é um estado, o que não é, verdadeiramente, a mesma coisa.

Assim, portanto, convém aplicar algumas técnicas que lhe são, aliás, conhecidas, independentemente mesmo do que
foi comunicado, relativas à calma emocional.

Lembre-se de que o Mental vem do passado, a Emoção vem do futuro.

Ela a afasta do instante presente.

A prática da Cruz do ‘Yoga da Unidade’, das 3 Cruzes da redenção, na Cabeça, deveria permitir-lhe liberar-se dos
seus estados emocionais.

Muitos seres humanos confundem emoção e o Coração.

A partir do momento em que houver estremecimento, a partir do momento em que houver exaltação, há emoção, não
pode haver Coração.

O Coração é um estado.

O Coração não é uma reação.

Muitos seres confundem os dois.

A excitação amorosa (que, eu espero, a maior parte de vocês encarnados viveram) faz parte da exaltação.

Mesmo se o ser humano chama isso de Coração e de Amor, isso não é nem o Amor, nem o Coração.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos. 



************
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~ O CHOQUE e O MEDO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs na humanidade, eu lhes apresento minhas saudações e minhas homenagens.

Eu voltei porque o conselho dos Melquizedeques pediu para expressar-lhes alguns elementos com relação a uma
palavra importante.

Essa palavra é a palavra medo para permitir que saibam, além das palavras, se isso for possível, o que representa o
medo para a humanidade encarnada hoje.

O medo é uma secreção do mental.

O medo é uma secreção, mais especificamente, da parte arcaica de seu cérebro.

O medo é então uma secreção, ele não é vocês.

O medo é um elemento bloqueador e aprisionador, impedindo que encontrem o momento presente e que se
estabeleçam em meio à sua Presença.

O medo é ou o medo da repetição de uma situação já vivenciada, ou da apreensão de algo desconhecido, vindo
modificar um equilíbrio pré-estabelecido tendo conferido, em meio à personalidade, um sentimento de equilíbrio e de

segurança.

Existe certo número de medos, ditos ‘arquetípicos’, relativos, por exemplo, ao medo da morte, ao medo da doença, ao
medo do abandono, certo número de medos oriundos de experiências traumatizantes, vivenciadas ou individualmente,

ou ao nível coletivo de toda humanidade.

O medo é um elemento paralisante.

É uma emoção originada do mental e que induz, literalmente, uma ação, uma reação.

Essa ação e essa reação podem se constituir, com frequência, do que é denominado ansiedade ou estresse,
refletindo a perda, a ruptura de um equilíbrio Interior, que esse equilíbrio Interior seja estabelecido em meio à

personalidade, como em meio à realização do Si.

***
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O medo é então o que se opõe, formalmente, ao estabelecimento da Alegria, à manifestação da Alegria.

O medo é literalmente uma secreção, ou seja, ele é elaborado a partir do zero, frequentemente sem qualquer suporte
real.

O medo se manifesta pela antecipação, pela projeção de uma Ilusão sobre outra Ilusão.

De fato, tudo é em função do olhar, do olhar que você sustenta e do ‘ponto de vista’ que você sustenta.

Se a Consciência se estabelece em meio ao Si, em meio ao Coração, naquele momento, o medo não tem qualquer
razão de existir porque, o Coração sendo encontrado, não pode ali haver aniquilação, mesmo pela supressão de toda

forma de vida em meio à Dualidade, dessa Alegria inextinguível que é o Coração.

O medo é, portanto, uma secreção visando impedi-los, por sua estruturação e por seu impacto ao nível mesmo
químico, de realizar sua Presença a vocês mesmo em meio ao Coração.

Cabe diferenciar os medos associados às projeções, os medos associados ao desconhecido porque os medos
associados ao desconhecido irão se manifestar sistematicamente quando a Consciência humana for confrontada a

um elemento irrompendo na realidade comum.

É apenas na imersão total em certos estados de Consciência associados ao Coração, em ressonância com o
Coração, que nenhum virá preocupar um estado de Consciência ligado ao que é chamado de Maha Samadhi ou

Grande Samadhi, realizado por alguns seres.

Independentemente desse estado tão particular de realização do Maha Samadhi, do estado de Samadhi absoluto, o
ser humano será submetido a esse medo do desconhecido, porque isso está engramado no cérebro arcaico e,

portanto, independe de toda manifestação da Consciência Unitária.

Esse medo visa, antes de tudo, uma preservação desse veículo que é chamado de corpo.

Deste modo, tudo o que vier ameaçar a existência mesmo desse corpo vai se traduzir por um medo refletindo,
novamente, um desejo de fuga e um desejo de evitar um medo vindouro ou um sofrimento vindouro.

O medo é então uma manifestação emocional, resultante de algo que não é conhecido, apreendido, experimentado
em meio ao mental.

***

O que acontece, hoje, ao nível de toda humanidade encarnada, meus Irmãos e minhas Irmãs, é a volta do
Supramental tal qual eu havia anunciado em minha vida.

Hoje, em suas palavras, vocês chamam isso de Onda Galáctica.

Essa Onda Galáctica que eu tinha percebido, visto, não vem sozinha.

Ela se acompanha de certas manifestações inéditas, portanto desconhecidas para sua Consciência comum.

Essa irrupção de outra realidade, de outra Dimensão, se vocês preferirem, em meio à sua Dimensão de vida mesmo
Ilusória, vai produzir, de forma muito natural, um sentimento de retração e de medo, acessível pela ‘egrégora de

medo’ existente nesse planeta.

Esse medo tornar-se-á, ao nível coletivo, um elemento tangível, perceptível que irá refletir, em sua Consciência, a
reação que vocês têm, de maneira geral, a título individual, frente ao desconhecido.

O que vem é Luz, mas a Luz lhes é desconhecida.

O que vem é revelação e o desvendar dos seus véus.

Essa irrupção do desconhecido irá se traduzir, inicialmente, por uma resposta emocional coletiva do tipo medo ou
negação, traduzindo-se, em um segundo momento e em um terceiro momento, por um período de negociação, ou de

negação, para alguns.

Essa negação podendo se traduzir, ao nível sempre emocional, pela raiva e por uma recusa.

E depois, diante do estabelecimento de alguns fatos, bem reais mesmo em meio à sua Ilusão, seguir-se-á,
definitivamente, para alguns, um estado de aceitação desse desconhecido porque haverá uma reconexão real e

então uma identificação do que lhes parecia desconhecido, como perfeitamente conhecido e perfeitamente
identificável.

***



Isso sendo colocado, convém compreender que a Consciência comum passará sistematicamente, em todo ser
humano, por várias dessas etapas.

A aquisição intelectual, a aquisição ao nível conceitual ou ao nível da percepção, não os impedirá, no momento
oportuno, de experimentar e de sentir, a menos que esteja imerso no seu Maha Samadhi, de experimentar esse

sentimento de medo.

A rapidez com que vocês irão transformar esse medo, essa secreção, a rapidez com que vocês serão capazes de se
estabelecer no Coração, irá permitir-lhes sair da emoção e se instalar em um estado particular de Samadhi.

Esse Samadhi foi denominado de diferentes modos.

Em termos médicos, isso poderia se assemelhar a uma catalepsia.

Em linguagem mais, eu diria de sua época, isso se chama um fenômeno de estase.

A capacidade de sua consciência limitada para penetrar as esferas do Ilimitado e para se abandonar à Luz, como foi
definido em várias reprises, será sua garantia da aceitação dos fatos porque são desses fatos que se trata e não de

projeções.

A chegada da Luz é um fato.

A modificação de seu sistema solar é uma realidade e uma verdade, quer queiram ou não, quer vocês aceitem ou
não.

Nós não estamos no domínio das percepções que pertencem a cada um, mas nós estamos no domínio
das percepções globais e globalizantes, que se estabelecem como fato indubitável e perfeitamente real, em sua

realidade.

***

O que vem se estabelecer é a Verdade.

É o retorno da Luz Supramental.

O medo é então secretado pelo mental porque o mental é a negação do Supramental, assim como o ego e a
personalidade são a negação total da existência do Si ou de um estado outro que a personalidade.

Isso é o que vocês são chamados a viver, de maneira iminente, em termos humanos e em termos Terrestres.

Como uns e outros lhes disseram, a Terra decide, em sua Consciência (pela ‘lei de atração e de ressonância’ que
colocará em ação a Merkabah Interdimensional coletiva e a Merkabah da própria Terra), e irá criar as condições

propícias à revelação.

Essa revelação, que está em curso em suas Cruzes e sobre seu Sol e sobre os outros planetas do sistema solar,
alcançará muito em breve a Terra.

Tentem, para compreender o mecanismo, ver quais foram suas reações frente aos seus próprios medos, que isso
seja o medo do abandono, o medo da privação, que isso seja o medo da doença ou o medo da morte.

Qualquer que seja esse medo, observem quais são as condutas de esquiva, quais são as reações que vocês
adotaram naqueles momentos porque há todas as chances de que as etapas que vocês vão passar, naquele

momento, sejam em perfeita ressonância com o que vocês vivenciaram como medo até agora.

Se vocês têm medo de vazio, vocês viverão as mesmas sensações que o medo do vazio.

Se vocês têm o medo de carecer, vocês viverão a mesma sensação quando se colocarem na situação de carência.

O que não se deve dar crédito porque é isso que se manifestará, mas não será absolutamente a Verdade do que será
vivenciado pela revelação da Luz.

Isso será apenas projeção dos seus próprios medos e das suas próprias reações aos seus próprios medos, nesses
momentos precisos.

Alguns entrarão então em resistência e em negação, de maneira prolongada, o que será prejudicial para a entrada na
estase ou no Coração.

Outros, tendo reconectado a Luz, compreenderão, de imediato, do que se trata.

Cada um, de fato, viverá o seu próprio estado Vibratório no momento, em função do seu referencial e das suas
experiências vividas.

***

Vocês não podem combater o medo com a esquiva.



Vocês não podem combater o medo com sua própria vontade ou com seu próprio conhecimento.

É apenas na aceitação e não na negação que se encontra a solução para o medo.

O que é importante gravar, em algum lugar de sua Consciência, mesmo limitada, é que o que vem é apenas Alegria,
o que vem é apenas Revelação, o que vem é apenas manifestação da Luz Unitária.

Qualquer que seja o filtro que possa ali aplicar sua consciência limitada, é bem disso que se trata.

Isso não é, unicamente, senão o retorno da Luz.

Esses são os alguns elementos que eu vim compartilhar com vocês porque o elemento ‘medo’ é certamente o que
intervém na humanidade, em sua totalidade.

Porque vocês são de qualquer maneira uma totalidade, quer queiram ou não, em meio à Ilusão.

Independentemente do seu nível de Consciência pessoal e do seu estado de realização de Si, vocês estão, no
entanto, submetidos a um ambiente coletivo planetário.

A emoção que vai se manifestar, em um primeiro momento, pode ser denominado um ‘choque’.

Esse choque é, em todo caso, uma sideração.

Essa sideração, culminando no medo coletivo, ao qual, obviamente, convirá nem se identificar de maneira alguma,
nem aderir, porque esse não é seu medo, assim como isso não é seu choque.

Passado esses dois primeiros estágios, seguir-se-á o momento em que vocês identificarão vocês mesmo o que
ocorre como um medo pessoal, remetendo-os então aos medos existentes e tendo existido em sua encarnação.

O ‘antídoto’ para o medo, naquele momento, não sendo nem a negociação nem a negação, mas bem a aceitação
desse desconhecido que vem.

Da sua capacidade para desidentificar-se desse veículo de medo, da sua capacidade para descristalizar-se de seus
apegos, será vivenciado, de maneira muito diferente, esse período.

***

O acolhimento, o abandono e a aceitação da Luz que vem é um processo fundamental e novo ao nível da
coletividade humana, e vocês fazem parte, mesmo se vocês realizaram o Si, dessa coletividade, ainda.

É aí que o seu papel (para aqueles de vocês que terão revelado ou realizado o Si ou que terão acendido, de uma
maneira ou de outra, ao seu corpo de Estado de Ser) assumirá todo seu significado e sua importância porque é

graças a essa Merkabah Interdimensional que vocês atingirão em sintonia a Merkabah Interdimensional coletiva e
a Merkabah Interdimensional da Terra.

Essa etapa representa a primeira etapa da Ascensão.

Ela é iminente.

Não busquem a data, não esperem nem temam nada.

Basta, simplesmente, se estabelecerem cada vez mais facilmente em sua Consciência cardíaca, na Vibração do
Coração, na Tri-Unidade, na Coroa Radiante.

Aqueles de vocês que têm a chance de perceber, já, o Triângulo Sagrado ao nível do sacro, poderão viver esse
período de medo com um estado de dissolução extremamente rápido do medo.

Aqueles de vocês que têm a chance de vibrar, já, em meio ao Fogo do Éter, da Coroa do Coração, poderão também
ali se recarregar porque haverá, evidentemente, uma ressonância em sua capacidade para se estabelecer em meio
ao Coração e à Luz que vem, que é, é claro, a Luz Vibral, exatamente a mesma que aquela que vocês vibram no seu

Coração.

E então, o sentimento do desconhecido coletivo será rapidamente substituído por um sentimento do conhecido e pela
experiência do conhecido porque é, definitivamente, o mesmo nível de Consciência que se manifesta, desta vez, ao

nível da humanidade.

***

A irrupção, em meio à sua realidade transitória chamada de 3ª Dimensão dissociada, de alguns elementos
pertencentes à Luz Vibral, em sua constituição como nos elementos que a preenchem, representa, indiscutivelmente,

um ‘choque’ importante para o conjunto da humanidade.

Nós disso temos estritamente Consciência, mas nós temos também confiança e Consciência de que aqueles dentre
vocês que fizeram as ‘Núpcias Celestes’, por toda essa Terra, como aqueles que despertam, ainda hoje, para a

realidade da Luz Vibral, serão, em todo caso, as garantias do bom desenrolar desta etapa.



Como vocês sabem, a Luz irá se estabelecer, mas ela pode ainda se estabelecer de diferentes modos.

Cabe a vocês escolher, coletiva e individualmente.

Quanto melhor vocês se alinharem consigo mesmo e com sua Verdade final, melhor vocês permitirão àqueles que
fazem parte do seu ambiente, por sintonia, por imitação, diluir o medo, porque alguns poderão compreender, naquele

momento, que isso que vem é a Luz, mesmo ela sendo desconhecida.

Lembrem-se de que quanto mais vocês afastarem o ‘choque’ e o ‘medo’ coletivo, mais vocês encontrarão
rapidamente, e de forma certamente amplificada, o que vocês têm desde já vivenciado, que isso seja ao nível da

Coroa Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração ou do sacro porque haverá, efetivamente, uma
ressonância formal das suas estruturas Interiores, a maior parte relacionada com a Vibração da Luz Vibral e do Amor.

***

Não há nenhum local melhor que outro.

Não há nenhum lugar melhor que outro.

Há apenas uma Lucidez, uma Atenção e uma Intenção a manifestar.

Não foi à toa que o Arcanjo Miguel e o Arcanjo Anael lhes sugeriram para observar seus Céus e o Sol.

Mais do que nunca isso está valendo.

Lembrem-se de que essa observação exterior corresponde ao que acontece em seu Interior.

Assim, aqueles capazes, até mesmo, de se conectar à Consciência do Si, à Consciência cardíaca, vivem já as
primícias no seu Coração, em seu peito.

Essa opressão e essa impressão de vastidão que invade o peito correspondem à realidade do que está em via de
acontecer.

A iminência (em nosso tempo, para nós, fora do seu tempo) está quase em sobreposição com a iminência do seu
tempo.

As próximas semanas são momentos privilegiados para permitir-lhes encontrar o Si.

A Ilusão do seu tempo que transcorre é doravante precioso.

Cabe a vocês definir as suas prioridades.

As suas prioridades do momento determinarão o seu devir futuro.

A preparação, eu lembro a vocês, é antes de tudo Interior.

Certamente, uma preparação exterior pode ser concebível sob condição de que ela não seja um ‘álibi’ para fugir da
sua preparação Interior.

Muitos de vocês, por diferentes canais, mesmo independentemente do Coração, percebem e sentem
essa iminência sem poder sempre explicá-la.

Ela é real.

Ela irá se tornar cada vez mais palpável, a cada dia, a cada semana.

Cabe a vocês, então, agir, não para evitar o medo e o choque coletivo, mas mais para se estabelecer, cada vez mais
facilmente, em sua Alegria Interior.

Jamais as circunstâncias foram tão propícias para realizar esse objetivo da Luz.

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha para dar, para entregar a vocês.

Se me concederem ainda um pouco de tempo, eu quero bem tentar ali fornecer um esclarecimento complementar, se
houver em vocês questionamentos.

***

Pergunta: Os medos da infância, que não se sente mais, podem ainda aparecer?

Querida Irmã, como eu me expressei, é totalmente isso que irá acontecer.

A secreção do medo e o peso do choque, desencadeados por essa irrupção de outra realidade em meio à sua
realidade ilusória, irão revelar, em cada ser humano, os medos arquetípicos.

É inelutável.



***

Pergunta: Ter a impressão de que o Coração está apagado ou afastado, assim como os arrepios no corpo, faz parte
desse processo?

Totalmente.

***

Pergunta: Convém ir ao mais profundo dos medos quando eles ressurgirem?

Não.

A Atenção e a Consciência seguem aí onde vocês colocam sua Intenção.

A única Atenção e Intenção a aplicar é essa do Coração.

Não é questão de negar o que ali irá se manifestar, mas de não lhe dar peso nem consistência.

Vocês não podem superar o medo mergulhando nele.

Vocês apenas podem superar o medo coletivo ou individual estabelecendo-se no Coração.

***

Pergunta: Os animais domésticos sentirão esses medos e o que se pode fazer por eles?

No que diz respeito aos animais, não há qualquer medo a ter para eles, da mesma forma que para as crianças.

O medo coletivo humano afetará muito pouco o sentido animal e o instinto do animal.

Lembrem-se de que esse medo está situado ao nível do mental e unicamente ao nível do mental.

Os animais não têm medo da Luz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, nós estamos com vocês e nós nos alegramos.

Que a Paz esteja em vocês.

Até breve.

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101017_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.
Bem amados Filhos da Luz do UM, eu venho ao seu encontro pela Presença no seu Templo interior.
Eu venho, pelas palavras, pela Vibração da Presença, fazer Vibrar e ressoar a sua própria Presença. 

O estabelecimento e a reunificação da sua nova Tri-Unidade, no seu Templo cardíaco, torna possível a
emissão contínua da ‘Vibração Presença’, despertando em vocês a sua parte Crística, a sua parte Micaélica e a

sua parte Mariana.
Tri-Unidade.

Presença e Vibração.
Unidade.

Amor.
Luz Vibral e Alegria.

A Luz Vibral é Alegria e Presença.
A Luz Unitária É e não pode existir.

Ela É, por Essência.
Essência da Verdade, Unidade inalterável, indissociável e inquebrantável.

Presença.

***

MARIA, Myriam, IS-IS, Aset, Me-Ri, Se'et, aquela para quem a experiência de carbono começou há vinte
milhões de anos.

Sementes da FONTE, Sementes de Estrelas e Sementes livres, penetraram e introduziram formas de vida
matricial, Livres, aqui mesmo sobre esta Terra.

Essas Consciências Unificadas e Livres, Sementes de Estrelas e de Eternidade, experimentaram, nesta forma,
a Vida, em uma outra oitava de Vibração e de Verdade, em conexão e em Unidade.

Conectadas e Unificadas pelo Coração à MARIA ou IS-IS, sob a regência benevolente de MIGUEL, Arcanjo,
que cuidava da arquitetura da Unidade, da perpetuação da Unidade, da Beleza e da Verdade em meio aos

mundos de carbono.
MIGUEL, Logos Solar Livre.

Vocês são oriundos disso, pois vocês são definitivamente isso: Presença, Vibração e Unidade, Vibração e
Verdade.

Vocês estiveram aí no início, vocês estão aí no final.

URIEL - 17 de outubro de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101017_-_URIEL.mp3


Final que não é um fim, renascimento na Unidade e na Verdade em meio ao Estado de Ser, em meio à sua
Eternidade.

Presença, Vibração, Fogo.
Fogo primordial, Fogo criador.

Fogo Luz.
Fogo livre.

Impulso da criação existente em todos os reinos e prefigurando, em todas as Dimensões, a filiação à FONTE.
Fogo onde nenhuma Sombra pode perverter a Verdade.

***

Chega um momento que vem pôr fim a outro tempo, que chegou há muito tempo.
Esse tempo que veio, então, trazer um princípio, um princípio de isolamento e de confinamento, sob o pretexto

falacioso de fazer aumentar a Luz que É.
E que não tem que aumentar, por que ela É de toda a Eternidade, Presença e Vibração, Fogo, Coração,

Unidade e Tri-Unidade revelada pelo Fogo da Água.
Esse tempo foi iniciado em um mundo livre, ou seja, Unificado e conectado.

Leis, não sendo a Lei, foram enxertadas e semeadas.
Leis de confusão, leis de isolamento contrárias à Graça, contrárias à Verdade, à Vibração e ao Fogo.

Confinamento.
Separação e sofrimento.

Mito da queda.
História.

Saída da Eternidade.
Penetração em meio a um tempo dito histórico, pois decorrendo de um passado aparente e indo para um futuro

projetado, removendo e deslocando a Verdade, privando-a da FONTE e da Vibração e, sobretudo,
modificando o Fogo criador em um fogo separador e divisor.

A alma foi assim criada longe da FONTE, lugar da manifestação, da ocultação do Mistério e da Vibração.
Queda.

Ilusão de redenção e de progressão.
Conhecimento.

Conhecimento das leis matriciais falsificadas, dando a Ilusão da Liberação, a Ilusão da progressão.
Estudo e conhecimento do jogo sombra e luz, onde a luz não é a Luz, mas a luz sujeita à Sombra.

E vocês, Essência, Sementes de Eternidade e de Estrelas, foram aprisionadas na Ilusão da matriz falsificada.

***

Grandes Seres, tendo percebido a chegada da Ilusão, deixaram, a cada ciclo renovado, a cada 50.000 anos, a
marca da Presença da Luz Unitária em meio a formas de pedra, em meio a formas cristalinas que, nunca, foram

perdidas ou alteradas, permitindo-lhes, hoje, pela Graça da Presença da Unidade e da sua Vibração,
reencontrar a filiação, a Eternidade e a sua Verdade.

Presença.
Alegria.

 Abertura ao infinito e ao indefinido.
Desaparecimento pela Eterização do sofrimento, do isolamento, do confinamento.

Acesso, pela Humildade e Simplicidade, à FONTE.
Retorno às Fontes, à FONTE das Fontes.

Retorno à Verdade.
Retorno à Criação original.

Além das zonas de sofrimento e de turbulências, hoje, Aqui e Agora, isso aparece.
Aqui e Agora, isso acontece.

***

A Luz Vibral, Presença, vem revelá-los e desvendá-los, na condição de abrir a porta do Templo Interior, na
condição de abandonar os sofrimentos e a Ilusão, de abandonar a Ilusão de saber, a Ilusão de ser, a fim de

Ser realmente, de viver a realidade e a realização da Liberdade, da Presença, da Alegria.
Alegria da revelação, do estabelecimento da Verdade.

Presença.



Isso é agora, em termos terrestres.
Isso é Verdade em termos Unitários.
O término está agora na iminência.

Iminência já inscrita além mesmo do desenrolar falsificado do tempo.
Inscrita por toda a Eternidade.

Retorno e reversão à Luz Unificada, à Verdade, ao seu Ser, ao seu Veículo de Eternidade forjado no Fogo,
além do veículo ilusório, falsificado, perecível e sofredor.

Espírito da Liberdade, Espírito da Verdade.
O princípio Solar, MIGUEL, juntou-se então, em Verdade e em Unidade, ao próprio princípio da redenção, KI-

RIS-TI, Filho ardente do Sol.
O que vocês são, em Verdade.

O que o jogo sombra/luz quis adormecer e sufocar: a sua filiação da Verdade, Filhos da Lei de UM, Filhos da
FONTE, Espírito de Fogo eterno.

KI-RIS-TI, manifestado por CRISTO, revelado, hoje, em vocês, Fogo da Verdade, revelação da sua Presença,
vivida na Alegria, na Eternidade.

O salvador não é exterior.
O salvador é Interior para cada um.

Cada Um é Um.
Cada Um é tudo.

Cada Um é CRISTO.
Basta desvendar e revelar, conscientizar e perceber.

Presença.
Luz e Vibração.

***

Esse dia é agora.
Esse dia é aqui.

A Unidade e a Verdade.
Vocês vão sair da Ilusão para entrar na Verdade?

Vocês vão manter a Ilusão?
Vocês vão se abandonar à Verdade?

Vocês vão resistir à Verdade?
Foi dito, aos humanos: “na sua alma e consciência” e eu digo, eu, URIEL, “na sua Consciência Unificada”, bem

além da alma, bem além do corpo, na Vibração Unitária e Tri-Unitária, na reativação do Fogo do Éter, da Luz
Una, infiltrando-se e se estabelecendo neste mundo, retorno à Unidade para esta Terra e esta Consciência na

qual vocês estão.
O que vocês querem?
O que vocês Vibram?

Unidade e Verdade ou então conhecimento e separação?
Coração e Unidade, na Humildade e na Simplicidade ou cabeça e Ilusão, na complexidade, nas explicações,

bem afastadas da Verdade Una da Presença?

***

Bem Amados, assim chamados, Filhos da Lei do UM, oriundos do UM, regressando ao UM, não pode ali haver
outro caminho, outra Verdade, mesmo se ela estiver deslocada no seu tempo ilusório.

Ao que vocês querem aderir?
No que vocês querem Vibrar?

Unidade e Verdade?
Separação e divisão?
Sofrimento ou Alegria?
Liberdade ou dogmas?

Estado de Ser ou máscara?
Densidade ou leveza?

Verdade absoluta ou verdade relativa?
Cabe a vocês ver.

Cabe a vocês escolher.
Quem escolhe e quem vê pode se situar em dois espaços: no Coração ou na cabeça.



Ver no Coração não é ver com os olhos, e ainda menos ver com a cabeça.
Vocês irão fazer a escolha final da cabeça ou do Coração?

A resistência ou o abandono?
Estado de Ser, Presença e Vibração ou atração da complexidade do conhecimento?

Vocês querem se tornar o Conhecimento supremo ou vocês querem permanecer no conhecimento relativo,
passando pelos filtros do intelecto e da razão?

O que vocês querem?
O que vocês escolhem?

***

KI-RIS-TI lhes disse: ninguém, doravante, pode servir a dois mestres: um mestre exterior ou um mestre
Interior.

O Si ou o eu.
O Ser ou o parecer.

A Vibração ou a não Vibração.
O Fogo da Verdade ou o fogo falsificado, o fogo desviado.

Vocês querem ser Verdadeiros?
Vocês querem ser falsos?

Vocês acolhem?
Vocês se abandonam ou vocês resistem?

Isso é simples?
Isso é complicado?

***

Presença e Vibração e simplicidade.
Leveza.

Assim é a Unidade.
Sem antagonismo com a Dualidade.

A Unidade é completitude.
A Dualidade é ausência de completitude.

A Unidade é um estado de Espírito revelado e Verificado.
A Dualidade é um estado de espírito falsificado e inverificável, por que projeção exterior e Ilusão.

***

Presença.
Atrás dessa palavra e diante dessa palavra, está a Vibração da sua Presença a si mesmo.

Cessação de projeção, parada do tempo, abrasamento e acesso à Eternidade.
Cabe a vocês escolherem: a escolha do Coração na Unidade e na Verdade, a escolha de outro lugar, fora do

Coração, não Unitário e não Verdadeiro.
Vocês escolhem a densidade ou a Liberdade?

É uma ou a outra.
Ação e reação, de um lado.

Ação da Graça do outro lado, que não é um outro lado, mas a Totalidade.
Transcendência.

Presença.
Imanência.

Presença: Eu e densidade.
Sofrimento e gravidade: em outro lugar.

O Coração não tem outro lugar, pois o Coração é Aqui.
O outro lugar é por toda parte, exceto no Coração.

Cabe a vocês escolherem.

***

Aqui e Agora, a Luz e a sua Presença se revelam.



Revelam-se aos seus olhos, ao seu Coração, à sua Consciência.
O que você vai fazer?

Ser e acolher?
Parecer e resistir?

Não há uma infinidade de escolha.
Há apenas duas escolhas, ditadas pelo que vocês são, na Verdade e na Vibração.

Neste momento, há identificação e ressonância, aproximação, com a sua Eternidade?
Há identificação e aproximação com a sua personalidade, com os seus medos e as suas faltas?

De um lado, há o pleno e a plenitude.
Do outro, há o vazio e a ausência.

Presença ou ausência?
Cabe a vocês escolherem.

Na hora em que o juramento e a promessa, feitos nos tempos muito antigos, serão apresentados, cada um a
cada Um, vocês estão prontos para se verem tal como são e não tal como creem?

Vocês estão prontos para Vibrar em Uníssono com o Coração encontrado?
Não há qualquer obstáculo.

O único obstáculo é aquele que lhes sugere o mental.
Vocês vão crer e Vibrar o seu Coração?

Vocês vão crer e se afastar, seguindo o seu mental?

***

A Alegria, por que é uma Alegria, vem ao seu encontro.
Presença e revelação.

A reversão da Atenção e da Intenção.
A Atenção e a Intenção do parecer desaparecem para ir para o Ser.

Alinhados, cada Um e cada um, na Vibração Presença, Verdade, Aqui e Agora.

IS-IS.

... Efusão Vibratória ...

MIGUEL.

... Efusão Vibratória ...

KI-RIS-TI.

... Efusão Vibratória ...

Como Ele lhes disse, eu lhes digo: vocês são o Alfa e o Ômega, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Presença.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou o Arcanjo URIEL.
Vocês são Presença, Unidade e Verdade.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença.
Vivam e Vibrem no seu Templo Interior, no meu silêncio, agora, que é Presença, e até logo.

Na Unidade, com vocês e em vocês.
Agora.

... Efusão Vibratória ...

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas. 

E eu venho para ver se vocês têm, é claro, como sempre, questões a me colocar, a me submeter, que possam ser
aproveitáveis a todo o mundo, não é? 

Então, recebam todas as minhas bênçãos, toda a minha gratidão por sua presença e vamos dialogar juntos e trocar
sobre o que vocês têm no coração durante este período. 

Eu lhes dou, portanto, a palavra.

***

Questão: qual é a diferença entre os fótons e as partículas Adamantinas?

Então, cara amiga, o que é chamado de fótons, quer dizer, a luz que você vê (ondas e partículas) no universo da 3ª
Dimensão dissociada corresponde, de fato, à rarefação, pela difração e rompimento do que são denominadas

partículas de Luz Adamantina. 

As partículas de Luz Adamantina, quando aparecem em sua Dimensão, aparecem como uma bola de luz com uma
cauda de cometa atrás. 

Mas, na realidade, nos mundos Unificados, o que vocês chamam de fótons é agrupado por seis, como a estrutura de
um núcleo em carbono e é esta estrutura hexagonal que é uma partícula de Luz Adamantina nos mundos Unificados. 

De fato, o que vocês chamam de ‘luz’ é apenas a quebra da Luz pelas forças Arcônticas e pela aplicação das forças
gravitacionais e eletromagnéticas neste universo. 

Portanto, o fóton é limitado, em seu deslocamento, numa onda e numa partícula.

O fóton não é absolutamente interdimensional, enquanto que a Luz Vibral, Luz Adamantina, característica dos
universos Unificados, é absolutamente interdimensional. 

Ela está presente em todas as Dimensões e sua forma não é uma onda ou uma partícula, mas ela é, de algum modo,
um ‘tijolo’ que permite a combinação e a organização dos diferentes mundos e das diferentes Dimensões.

***

O.M. AÏVANHOV – 21 de outubro de 2010
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Questão: poderia desenvolver sobre a frase: «feliz aquele que crê sem ter visto»?

É uma frase que teria sido pronunciada pelo Cristo.

Ele disse também: «felizes os simples de espírito, porque o Reino dos Céus lhes pertence». 

Isso significa: esse mundo é uma ilusão e, portanto, querer construir e elaborar, através do mental, através
do intelecto, os modos de raciocínio e das leis adaptadas nesta Dimensão falsificada, corresponde a uma ilusão

total. 

Feliz aquele que crê sem ter visto, porque, aí, não se está ao nível da Crença, é uma palavra latina, grega, que foi
traduzida por “crer”, mas isso não é crer, é aquele que tem a Fé, a Fé na Unidade da Luz.

A Fé na Unidade da Luz não é algo que se vê. 

Nós desenvolvemos, uns e outros, e insistiremos, cada vez mais, sobre a separação que está se produzindo, através
da revelação da Luz Vibral, em meio mesmo a esta Dimensão falsificada. 

Por exemplo, se você toma os Anjos do Senhor, os Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada, para intervir em sua
densidade (não se esqueça de que vocês são estritamente invisíveis, porque vocês estão inteiramente na Sombra,

numa projeção exterior à verdadeira Vida), penetrando nesta Sombra, eles são obrigados a ter protetores
oculares que, de algum modo, revelam a eles a Sombra e a manifestação da Sombra. 

Porque vocês são, para nós, como que escondidos no Interior de uma massa específica, fixa, que se chama a
‘matéria’ e, além disso, falsificada, que não está mesmo religada à Unidade. 

Portanto, feliz daqueles que creem sem terem visto, porque o fato de ‘ver’ não permite aceder à Vibração da Unidade. 

Houve muito, muito numerosos desenvolvimentos com aqueles dos Melquisedeques que tinham uma sensibilidade,
eu diria, oriental (seja Sri Aurobindo, seja Um amigo, ou, ainda, Mestre Ram) e que desenvolveram a diferença

essencial: a Vibração não é visão. 

Ora, a realização do Si e a realização da Vibração, no Coração, transcendem muito amplamente o que é chamado de
“ver”. 

De fato, seus olhos veem o que não existe.

É um agenciamento específico, justamente, desta luz falsificada que vocês chamam de ‘fótons’, que foram
extremamente reduzidos. 

Quando vocês param um fóton, ele vai, de algum modo, se congelar, Vibratoriamente, e ele vai deixar aparecer
a estrutura da matéria, tal como ela é conhecida por seus cientistas, com os elétrons que giram ao redor de um

núcleo e separados pelo vazio, o que vocês chamam de vazio. 

A Luz, ela está justamente nesse vazio. 

Portanto, «felizes daqueles que crerão sem terem visto», é: «felizes daqueles que Vibrarão», porque a Vibração não é
uma visão, é um estado de Consciência. 

E é através da Vibração e do estado de Consciência que se manifestará o Estado de Ser.

Porque, nos universos Unificados, vocês são tudo, exceto uma forma.

Vocês não são uma forma fixa, vocês são uma Vibração Eterna e Infinita que pode se estender no conjunto dos
universos, no conjunto das Dimensões, em todos os multiversos e em todos os super-universos. 

Não há mais qualquer limite, não há mais território. 

Como o desenvolveu amplamente, não faz muito tempo, Um Amigo, com relação ao ego e ao Si (*), o ego está
fechado num território que lhe é próprio, que é uma forma própria, que é um modo de funcionamento que lhe é próprio

e que é, a princípio, distinto de todas as outras partículas egoísticas chamadas de ‘humanas’. 

Mas, em verdade, vocês sabem agora, mesmo se não o vivam ainda, que tudo isso é totalmente ilusório.

Mas, o único modo de sair daí é o Coração, e o Coração é Vibração. 

Mas ninguém pode abrir seu Coração pelo exterior, absolutamente ninguém.

Aí está, se querem, todo o sentido do que nós demos, desde alguns anos, que foi também dado por intermédio de
outros canais sobre este planeta, a fim de lhes revelar, progressivamente, pela Vibração que vocês percebem em

diferentes lugares, que é esta Vibração que os conduz a viver a Verdade do que vocês são, bem além do que vocês
acreditam ser.

***

Questão: o que se tornou Peter Deunov?

Ele estava à cabeça dos 24 Anciões desde que ele interveio pessoalmente como Orionis, há mais de 50.000 anos,
para evitar que os Espíritos que estavam prisioneiros nessa Matriz não fossem definitivamente presos, ou seja,

eternamente confinados na ilusão. 



Ele, portanto, supervisionou a criação de Atlântida, ele supervisionou a evolução das diferentes civilizações e evitou,
durante todo esse tempo, que, como dizer..., o conjunto dos Espíritos que se encarnavam, progressivamente, sobre a

Terra, não fossem definitivamente confinados. 

Ele previu uma saída de socorros e manteve esta saída de socorros que vocês vivem atualmente. 

Portanto, é claro, Bença Deunov, meu Mestre, Orionis, estava no Interior como walk-in, há aproximadamente 40 anos,
no momento em que Bença Deunov parou as atividades anteriores que ele tinha, ele deixou o lugar, inteiramente,

para Orionis, no Melquisedeque inicial, se preferem. 

Mas, agora, ele regressou para seu lugar de vida, na 18ª Dimensão.

***

Questão: como intervêm aqueles que nos acompanham de outros planos?

Eles intervêm, mas não da Dimensão deles.

Os 7 Arcanjos (que estão agora em Conclave desde já mais de um ano, que entregaram as chaves Vibratórias a
Maria) supervisionam a evolução no Comando da Frota Intergaláctica de Luz, cuja maior parte das Embarcações vem

de Sirius e da 18ª Dimensão. 

Eles «modificam», eles «controlam», se é que se pode assim dizer, os fluxos solares, de modo a evitar que o que eu
chamei, há quase dois anos, de «planeta grelha», não ocorra de maneira improvisada, porque, aí também, como o
sabem, há certo calendário astronômico extremamente preciso que deve ser respeitado, que vocês conhecem em

parte. 

Portanto, se querem, há muitos seres, atualmente, que começam a descer, como isso foi anunciado pelo Arcanjo
Miguel, em meio mesmo à sua Dimensão, quer dizer que o conjunto das Embarcações de origem da Luz Unificada

intervém diretamente em seu céu, ou seja, mesmo em seu espaço visível da 3ª Dimensão. 

São as formas de Luz branca que aparecem desde uma semana agora.

Tal como isso foi anunciado por Miguel, as Embarcações da Confederação Intergaláctica e a Embarcação dos
‘Croûtons’ [Anciões], que está um pouco atrás com relação a isso, densificam a presença, ou seja, eles se aproximam

Vibratoriamente da sua Dimensão. 

Como disseram os Arcanjos, nós passamos, inteiramente, diante do Sol e aproximamos nossa Vibração e nossa
Dimensão de vocês, ao mesmo tempo controlando o que acontece no nível do Sol, efetivamente.

***

Questão: por que esses zumbidos nos ouvidos e uma surdez no ouvido direito?

Os zumbidos no ouvido são uma testemunha e um indicador da ativação do Antakarana, ou seja, da ‘ponte de Luz’
que une o corpo e a alma, ao Espírito. 

Do mesmo modo que, desde dezembro de 2008, a Terra está religada ao Sol por seu próprio Antakarana, a ponte de
Luz que fraturou a magnetosfera. 

Do mesmo modo, há seres humanos que, desde 1984, desde a primeira Onda Galáctica, perceberam o ‘canto da
alma’ ao nível do ouvido. 

Esse zumbido é, de fato, o indicador do estabelecimento de uma comunicação com os outros mundos, com a
Verdade.

Portanto, não é uma finalidade em si. 

Então, você se torna surdo porque não há nada de interessante para ouvir aqui. 

Do mesmo modo que, enquanto sua Consciência estiver prisioneira nesse mundo, como eu o fui, como nós todos o
fomos durante milhares de anos, nossa consciência era focalizada sobre esta vida, nesta Dimensão, nas

“capacidades de evolução” (entre aspas, eis que não há evolução dentro da Matriz). 

Hoje, a reativação do Antakarana e, sobretudo, do que foi ativado há algumas semanas, quer dizer,
a Merkabah interdimensional coletiva, conectada à Merkabah da Terra, permite abrir novos Céus, uma nova Terra,

se quer, mas, sobretudo, novos Céus e abrir para a Verdade. 

Portanto, tudo o que faz seu engajamento nesta ilusão vai, cada um a seu ritmo, lhes ser retirado. 

Entre aspas, vocês vão se tornar «surdos», «cegos», «mudos» e «impotentes».

Mas tudo isso, no espaço de alguns dias.

É o único modo de sair da Matriz.



***

Questão: o estado de estase faz parte do que você descreve?

Eu o evoco inteiramente.

Os sintomas que vocês percebem, eu não falo unicamente dos zumbidos no ouvido ou da surdez, mas do sentimento
de dormência, de perdas de indicadores que vocês têm em alguns momentos são, de algum modo, a prefiguração do

que vem. 

A um dado momento, como o sabem, eu disse que era preciso fazer escolhas.

Vocês não podiam mais permanecer entre duas cadeiras. 

Mas, mesmo tendo escolhido o Estado de Ser, vocês estão ainda nesse corpo, pelo momento, porque é possível.

Mas é preciso efetivamente compreender que, um dia, isso não será mais possível.

E então vocês distinguirão duas humanidades: os que fecharam a porta do Coração e que estão fechados nas
próprias criações e projeções egotistas deles.

Estes, não se poderão reanimá-los, seremos obrigados a transferi-los com esse corpo, ou pelas portas chamadas de
morte, numa Dimensão Unificada. 

E aqueles que estão despertos à porta do Coração transitarão sem qualquer dificuldade em seu corpo de Estado de
Ser.

Eles estarão despertos.

E, depois, alguns permanecerão sobre este planeta, para acolher os últimos ensinamentos da nova Dimensão, antes
de voltar a subir em sua Dimensão de origem. 

Mas o que vocês vivem, além das Vibrações ao nível de suas Lâmpadas, esses episódios em que, ou os retém-se
pelos tornozelos, ou pelos braços, esses sentimentos de peso, ou, ao contrário, de leveza, ou de dor, por vezes, que

aparece nos chakras, são extremamente importantes.

É o ajuste de precisão, de algum modo, que prepara sua mecânica quântica e de Luz para funcionar de outro modo.

É exatamente isso que vocês estão vivendo.

***

Questão: ouvir como efeitos de ‘microfonia’ corresponde a esta evolução?

Perfeitamente.

Há uma modificação importante, como você vê em seus Céus, como o disse Miguel, no Sol. 

Há modificações importantes em suas estruturas.

Em suas vidas também, há coisas que mudam de um dia para o outro, que são extremamente rápidas. 

Tudo isso faz parte das primeiras primícias da Onda Galáctica e dos banhos de partículas Adamantinas que a Terra
recebe girando e, em particular, nos fenômenos noturnos que chegam entre 22 e 23 horas. 

Há ressonâncias energéticas que são muito fortes agora, a partir de 17h, 18h (na hora francesa), porque isso os
aproxima da ‘intensidade Vibratória máxima’ que vocês vivem quando estão religados à Merkabah interdimensional

coletiva. 

É nesses momentos, e após, mais tarde na noite, que as partículas Adamantinas vão fazer o trabalho delas sobre a
Terra.

***

Questão: isso corresponde às «tribulações»?

Completamente, mas vocês já entraram na Tribulação.

Esse é o caso desde 15 de agosto do ano de 2009 (**).

 ***



Questão: quando eu repito a frase: «eu acolho a Luz Crística em Unidade e em Verdade» tenho a impressão de ver
a Luz difundir de meu corpo. É minha própria Luz?

Perfeitamente.

É a manifestação, por vezes sensível, para alguns, além da Vibração, pela emanação da cor, ou ao redor da cabeça,
ou na escala do tronco em sua totalidade, englobando então o chakra do Coração.

É efetivamente isso que se produz. 

Quando Miguel disse que vocês deviam irradiar a Luz, é exatamente isso que vocês fazem. 

A Luz Vibral, a Luz Adamantina, a radiação Ultravioleta, a irradiação da Fonte, a irradiação do Espírito Santo, deviam
encontrar primeiro os guias sobre a Terra. 

Os guias, era primeiro a própria Terra, ou seja, os ‘Círculos de Fogo dos Anciões’ que foram deixados pelos Gigantes
no momento de sua partida deste planeta.

E, em seguida, não pode haver emergência, saída, de algum modo, da ilusão, se não tivesse havido suficientemente
seres humanos capazes de acolher esta Luz.

É a coisa que realizaram as ‘Núpcias Celestes’, na totalidade. 

E, um ano após a mensagem de Miguel do ano passado, de 29 de setembro (e eu os convido a olhar, para que vocês
já encontrem o que iria se perfilar durante este ano de 2010) (***), vocês então conectaram e despertaram o Cristal

que havia sido trazido pelos Elohim Criadores, há 50.000 anos. 

Vocês ativaram a Merkabah interdimensional coletiva, que permitirá, quando a Terra o decidir, o final total desta
Dimensão.

***

Questão: a que correspondem pequenas rajadas de luz azul ao redor da gente?

Então, é talvez uma interação que se produz, devido à reação alquímica entre as partículas Adamantinas ou a
irradiação da Fonte ou, talvez, a irradiação do Espírito Santo que tem uma característica de azul, que interagem com

as partículas a que chamamos de o ‘Prana’, simplesmente. 

O que você vê, cara amiga, é a interação, não é a realidade das partículas Adamantinas.

É o choque entre a Tripla Irradiação que você recebe, que chega em alguns momentos, e as partículas de Prana.

***

Questão: a atividade solar vai proximamente despertar-se de maneira bastante forte?

Sim, não há unicamente a chegada da Onda Galáctica, há também a chegada de Nêmesis, Hercobulus
(Hercólubus), que vai modificar completamente as gravitações no conjunto desse sistema solar. 

O que vocês vão observar no Sol, a liberação de seus corpos de Estado de Ser, está ligado, obviamente, à ruptura
completa do que é denominada a ‘heliosfera’, que se realizará no momento oportuno e, portanto, a ruptura das forças

eletromagnéticas gravitacionais. 

Tudo isso vai se realizar, mas deve realizar-se de maneira sincrônica, quer dizer que, no momento em que vocês
forem liberados, a Onda Galáctica e as forças gravitacionais devem se modificar no mesmo momento.

Esse é o processo terminal, eu diria.

Ele se estabelecerá no espaço de 8 segundos.

É muito rápido. 

Mas há etapas intermediárias e eu já disse que vocês deveriam render graças, porque, quanto mais o período dos 3
dias se afasta de vocês, mais o tempo que restará após os 3 dias e o momento final será curto, é claro. 

Portanto, quanto mais vocês estão tranquilos mais tempo, melhor é, para vocês, porque vocês têm ainda um corpo a
manter e funções a manter nesta “sociedade”, entre aspas.

***



Questão: você diz frequentemente: «quando a Terra tiver decidido passar». Quem é a Terra?

Mas os planetas são todos ‘entidades de Luz’.

Há Consciências humanas confinadas nesse corpo, que são, aliás, planetas, ou Sóis, livres.

A Terra, se é que se pode expressar assim, esta Terra, é uma filiação espiritual e uma descendência espiritual
de Sirius.

É o Filho de Sirius, se querem.

No sentido o mais nobre.

***

Questão: a que correspondem as sensações de «falhas» no Coração?

Então, cara amiga, na Dimensão falsificada, o batimento do coração, o chakra do Coração, há contração/dilatação e
ritmo cardíaco que é procedente, que é a tradução direta do Coração, ao nível dos mundos dissociados. 

Quando você está em seu veículo, seja de 3D Unificada para alguns, seja de Luz ou de Cristal ou mais elevado,
existe um Coração Vibratório.

E este Coração está em emissão permanente.

Não há alternância. 

E os momentos em que você passa da consciência egoística para a Consciência do Si podem se traduzir, ao nível do
Coração, por irregularidades, ou dores, ou compressões ou um sentimento de abertura enorme. 

Todas as manifestações se produzem na ‘região do Coração’, do chakra do Coração, do chakra do fígado, do chakra
do baço, dos chakras de enraizamento da alma e do Espírito, correspondem a esse famoso circuito que foi descrito

no ‘Yoga da Unidade’, passando pelo oitavo corpo [ponta do esterno]. 

Você sabe, a famosa ‘cruz inclinada’, que traduz a passagem de uma Consciência para outra.

É a passagem da Porta Estreita.

A passagem desta Porta Estreita, seja na meditação, seja nos períodos de alinhamento, pode dar irregularidades
importantes no nível do Coração, é completamente normal.

***

Questão: a que correspondem as aparições marianas?

A projeções de hologramas, simplesmente.

Vindas da própria Maria ou, em todo caso, das embarcações da Confederação Intergaláctica e, em alguns casos,
eram falsificações dos Dracos, desde a Dimensão intermediária deles. 

Quando Maria vem lhes dizer que ela vai castigá-los, puni-los, dar-lhes uma surra, não é Maria. 

Quando Maria vem lhes dizer que ela os ama e que ela vem salvá-los, é Maria. 

Tudo o que é à base de castigo, dizendo-lhes para se converterem ou prestarem atenção, porque o Céu vai lhes cair
sobre a cabeça, é, evidentemente, uma falsificação dos Dracos que, pela drenagem das energias emocionais, vão

atraí-los para desviar sua Energia do próprio controle deles, para alimentar os reservatórios de ilusão ligados a
Lúcifer. 

Vocês sabem, muitas coisas foram escritas nas diferentes mensagens, nas diferentes aparições.

O que quer que seja, qualquer que seja o lugar da aparição, esta projeção de holograma, ou da Consciência de
Maria, portanto, das forças Unificadas, ou por tecnologias ao nível das forças dissociadas da Matriz, a consequência,

é qual? 

Ela é que, antes de tudo, os seres humanos vão orar, e são as ‘egrégoras da oração’ que criam uma Energia dita
Mariana. 

Enquanto que as forças opostas à Luz tentam aspirar esta egrégora ao nível da luz falsificada. 

Mas há também seres que estão na Luz Unificada que oram nesses lugares aí.

E eles, eles oram com o Coração. 

Portanto, isso nutre, de qualquer modo, as duas polaridades.



Ao mesmo tempo a Unidade e ao mesmo tempo as forças opostas à Unidade.

É isso que é necessário, se querem, apreender. 

Não é tanto discorrer, saber se é verdadeiro, se é falso, se é Maria, se não é Maria, dado que, de qualquer modo,
a ressonância e a reação que será aportada pelos humanos em oração vão criar uma Energia específica. 

Se vocês colocam milhares de seres humanos a orar em um lugar, eles vão elevar as Vibrações do lugar.

Eles vão permitir as características precisas de Luz se manifestarem. 

Após, o uso que é feito, é profundamente diferente, de acordo com os que ‘puxam as cordas’ do lugar, é claro. 

Mas todo ser humano que vai nesses lugares vai Vibrar, vai sentir algo, é claro. 

A problemática não é saber se é Maria ou não é Maria.

A problemática não é saber se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. 

Eu os remeto à frase do Cristo: «reconhece-se a árvore por seus frutos». 

Será que o que vocês visitaram, viram e vibraram os elevou no Coração ou não?

É toda a questão, o resto não é absolutamente nada, é a História. 

E, depois, de todas as maneiras, com tudo o que vocês sabem agora e tudo o que vocês vivem como Vibração, eu
espero que vocês tenham compreendido que o importante é o que acontece em vocês, dado que todo este exterior,

finalmente, não existe. 

Portanto, saber se é verdadeiro ou não é verdadeiro nada muda, dado que isso não existe, não é? 

É o princípio mesmo da realização do Si, que lhes explicou muito amplamente Um Amigo.

É também o sentido do que lhes explicou Sri Aurobindo sobre o medo e sobre o choque que chega para vocês. 

É por isso que nós insistimos no Coração. 

Lembrem-se de que nós não podemos forçar ninguém a ir no Estado de Ser e na Unidade.

É uma decisão interior, ligada à ativação do chakra do Coração e a nada mais. 

Se sua atenção, sua Consciência, é levada para coisas muito densas, espirituais, se vocês não querem deixar esta
estrutura ilusória, vocês não a deixarão, e nós não temos qualquer meio de decidir em seu lugar. 

E a ‘única chave’, vocês sabem todos agora, é a Vibração do Coração e nenhuma outra.

O único lugar em que vocês devem ir é no Coração e nenhum outro.

***

Questão: o que acontece atualmente vai para um melhoramento global ou não?

Oh, cara amiga, nem um, nem outro.

Quer dizer que, com relação à Luz que chega nesse mundo, há aqueles que estão abertos para esta Luz, que se
impregnam e que abrem o Coração. 

Há os que vão dela se servir para desviá-la ao nível do próprio ego, da própria pequena pessoa.

Isso é Luciferiano. 

E, depois, há toda a massa de todos os seres que vão manifestar sinais de Fogo ao nível da personalidade.

Estes estão inseridos na Matriz.

Eles não estão de modo algum numa diligência dita espiritual, correta ou não, pouco importa.

Mas eles estão num fogo chamado «por atrito», quer dizer que tudo o que vai se manifestar para eles é a violência, a
raiva, a necessidade de mudar as coisas para um mundo melhor. 

Mas, como eles não podem conceber outro mundo além deste, eles vão prosseguir um ideal quimérico, que é o ideal
deles e que é respeitável, que é o de ‘mudar o mundo’, através da violência, através da chegada da Onda Galáctica.

É exatamente o que vocês estão assistindo, nesse momento mesmo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



***

Então, caros amigos, como de hábito, vou agradecê-los por terem me acolhido e eu voltarei, é claro, tão
frequentemente quanto necessário em seu caminho, aqui como em outros lugares. 

Eu lhes digo boas Vibrações com sua Merkabah interdimensional coletiva e até muito em breve. 

Fiquem bem e todo meu Amor e o Amor de todos os Melquisedeques os acompanhem. 

Até breve.

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

(*) – Mensagem do Venerável UM AMIGO (16.10.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-16-de

(**) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL e do Senhor METATRON (15.08.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-e-senhor

(***) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL (30.09.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/mensagem-do-arcanjo-miguel-30

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=811

21 de outubro de 2010

(Publicado em 26 de outubro de 2010)

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Pergunta: podemos dar crédito a sonhos recorrentes ou eles são falsos?

Bem amada, jamais foi relatado que todos os sonhos, em totalidade, sejam falsos.

Sua origem mesmo assinala alguns efeitos Vibratórios.

Os sonhos podem ser efetivamente, ao nível humano, projeções de suas próprias preocupações.

Mas existe, no entanto, uma categoria de sonhos denominados premonitórios ou proféticos, especialmente no que se
relaciona a certos anúncios ou fatos que lhes foram avisados com antecedência.

A recorrência mesmo do sonho sinaliza, assim, uma atenção a ser colocada ao que é mostrado.

 ***

 Pergunta: o desenvolvimento das capacidades telepáticas é de interesse hoje?

Bem amado, a telepatia corresponderia ao que se exprime, por exemplo, entre dois seres de mesma Dimensão.

O que acontece entre seres vindos de outras Dimensões, ainda que apenas, por exemplo, os seres vindos da 3ª
Dimensão Unificada como os Vegalianos, far-se-á  necessariamente ao modo telepático.

Agora, a telepatia entre seres humanos apenas oferece muito pouco interesse.

Os seres vindos de outras Dimensões não poderão se dirigir a vocês por um modo telepático, assim como vocês o
nomeiam.

Eles apenas poderão se dirigir a vocês pela Vibração e pelo acesso ao seu próprio Estado de Ser, que irão constituir
então o meio de encontrá-los fora desse corpo.

 ***

 Pergunta: os Vegalianos estão sempre em missão para preparar as estruturas de algumas pessoas durante
o sono?

Mais do que nunca, eles estão aí.

E bem presentes.

No momento, as Embarcações chamadas de Dimensões superiores não podem penetrar completamente sua
atmosfera e seu estado Vibratório porque a Terra explodiria literalmente, e nós junto.

A única possibilidade existente em meio à sua Dimensão, é a intervenção de seres com estrutura em carbono
denominados ‘Vegalianos de 3D Unificada’ ou também chamados de Anjos do Senhor.

ANAEL - 22 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-U7MOlKMdYaI/UYUqcKydjJI/AAAAAAAABo0/Y4r8j3b-7Z8/s1600/000+Anael+-+22.10.2010.JPG


 ***

 Pergunta: pode-se apelar a um Anjo ou um Arcanjo para pedir sua proteção?

Bem amada, a noção que você evoca, de proteção, é já oriunda de um ‘princípio de Dualidade’.

Jamais um Anjo pode intervir se vocês mesmo estão na Dualidade.

Assim, portanto, invocar uma proteção chama efetivamente certa energia, mas absolutamente não a realidade de um
Arcanjo.

Um Arcanjo é um ser multidimensional podendo apenas excepcionalmente intervir em meio à sua Dimensão.

Assim, então, invocar a proteção de um Arcanjo, através de preces bem sofisticadas, apenas permite, definitivamente,
muito raramente se beneficiar da proteção deste Arcanjo.

É uma ilusão.

Agora, quando a prece do ser é suficientemente forte, ao nível da vontade, ele pode criar um ‘campo de força’,
criando, efetivamente, uma proteção.

Mas isto não tem estritamente nada a ver com a realidade ou com a Consciência do Arcanjo.

O desejo de proteção é uma discriminação existindo em meio à ilusão de seu mundo, fazendo-os sempre falar em
termos de dicotomia ‘bem e mal’.

O bem e o mal não permitem aceder à Unidade.

A ‘vontade de bem’ ou a ‘vontade de mal’ não permitem superar esse mundo ilusório.

Assim, portanto, sobretudo hoje, permanecer nos domínios de proteção, apelar a tal proteção, necessita uma
insuficiência e uma falha interior em relação ao estabelecimento da Unidade.

Um Anjo guardião tem, contudo, a possibilidade, de maneira excepcional, de intervir em meio à matriz.

Esses Anjos guardiões podem então, literalmente, desviar uma bala ou evitar morrer em um avião.

Mas isso resta e permanece absolutamente excepcional.

 ***

 Pergunta: em torno da Ursa Maior, o tipo de estrelas duplas são Embarcações?

Bem amado, se você chegasse com um telescópio acessível ao humano médio, mesmo um telescópio infravermelho o
mais potente do planeta, a ver uma estrela tão longínqua se dividir e se isso correspondesse a uma Embarcação, isso

corresponderia a Embarcações absolutamente gigantescas.

O tamanho das Embarcações as maiores de que dispõe a Confederação Intergaláctica da Luz, em meio ao seu Sol, é
apenas o tamanho da Terra.

O que é já enorme.

Dessa forma, portanto, ver com uma luneta astronômica, situada na constelação da Ursa Maior, ao lado de uma
estrela específica, algo que seria uma Embarcação, é apenas ilusão.

Pelo contrário, é perfeitamente aceitável compreender que o que vocês observam com seus telescópios e com seus
olhos, como o sabem agora, não corresponde absolutamente à realidade.

O prisma pelo qual vocês funcionam, que fechou vocês em meio a uma realidade tridimensional falsificada, mostra-
lhes o cosmos.

Eu creio que já tive ocasião de lhes dizer que “cosmos” encontra sua origem no Sumério, língua original, que quer
dizer “kus mus”, ou seja, a ‘pele de serpente’.

O cosmos tem outra realidade que essa que seus olhos veem, que não corresponde a estritamente nada à Verdade.

Deste modo, portanto, o que vocês chamam de “buracos negros”, que para vocês representam o terror o mais
absoluto, são de fato ‘lareiras de Luz’.

Mas, como vocês estão invertidos, vocês têm a impressão de que o céu está vazio.

 ***

 Pergunta: ao que corresponde então essa presença de uma luz ao lado de uma estrela?

Ela corresponde à realidade do que existe nos mundos Unificados.

Ou seja, estrelas duplas ou triplas, que lhes foram mascaradas até agora.

Vejam, por exemplo, a história do que foi denominado Sirius.

Comumente, Sirius corresponde a uma estrela.

De fato, há três estrelas.

Apenas mais recentemente que vocês puderam observar, por seus meios modernos, a existência de uma terceira
estrela denominada Sirius C.



Convém compreender que jamais, jamais, uma estrela pode estar isolada.

Toda estrela é acompanhada de sua cópia e essa cópia está o mais próximo possível dessa estrela, que é, para
vocês, a imagem negativa da realidade.

Dessa maneira, portanto, seus Céus se modificam como foi anunciado pelo Arcanjo Miguel.

Eles se modificam no ‘espaço profundo’, mas lembrem que vocês estão isolados em meio à ionosfera, à magnetosfera
e à heliosfera e que o que vocês veem, fora desse sistema solar, não é absolutamente a Verdade nem a realidade.

 ***

 Pergunta: foi dito que nossos Céus irão se abrir. O que vai acontecer?

Bem amada, vocês estão inseridos em uma realidade ilusória de 3ª Dimensão dissociada onde tudo foi falsificado,
transformado, a fim de evitar que vocês vejam a Verdade, em vocês como no exterior de vocês.

Assim, portanto, quando foi dito que os seus Céus irão se abrir, efetivamente, eles irão se despedaçar.

Quer dizer que a ‘pele da serpente’ irá desaparecer, as forças gravitacionais irão desaparecer, a ionosfera irá
desaparecer, a magnetosfera irá desaparecer totalmente e a heliosfera irá desaparecer.

Naquele momento, vocês estarão despertos da sua ilusão.

 ***

 Pergunta: naquele momento, o que se verá?

A verdade.

A Luz e não mais a Sombra.

Vocês estão em um mundo de Sombra.

Nos espaços Unificados, não pode existir Sombra.

Tudo é Luz, absolutamente tudo.

Tudo é onda, cor, forma e Vibração, como eu já expliquei (*).

Não pode existir espaço sem Luz.

Vocês serão mergulhados e imersos numa gama de cores que lhes é desconhecida.

 ***

Pergunta: teria a capacidade para nos levar a avistar aqueles mundos?

Bem amada, para isso deve realizar o Si e alcançar o Estado de Ser.

Isso não é possível de outro modo.

***

Pergunta: o que nos mostram nos telescópios é também uma ilusão?

Totalmente.

Como é que um instrumento oriundo da 3ª Dimensão poderia ver as outras Dimensões?

O único local de interferência possível onde as outras Dimensões lhes aparecem, é ao redor do Sol, devido mesmo à
irradiação solar falsificada.

Ele chega a irradiar, literalmente, as embarcações de Luz que lhes aparecem então como grandes luzes brancas.

Fora desse espaço solar específico, o periélio, não há possibilidade, por um meio tecnológico procedente da sua
Dimensão, de perceber o que quer que seja da Verdade.

***

Pergunta: durante uma meditação, encontrar-se nas estrelas, com os olhos abertos, pode ser uma viagem no
Estado de Ser?

Não.

Isso corresponde ao estabelecimento em meio ao Si, para dissolver o ego e a personalidade, permitindo uma fusão
consciente, ao mesmo tempo mantendo-se dentro do corpo de personalidade, com todo o Universo.

A viagem no Estado de Ser se faz fora desse corpo.

Não é então questão de ali levar o olhar.

 ***



 Pergunta: não vivemos uma forma de esquizofrenia entre nosso interior e o que se é obrigado a viver no
exterior?

Eu não estou certo de ter apreendido.

O que se diz da esquizofrenia?

A esquizofrenia, o pouco que eu pude ter acesso, corresponde a um estado de dissociação, o que é exatamente o
contrário com o Estado de Ser, já que se trata de uma reunificação.

***

Pergunta: como explicar o fato de que, durante sua encarnação, Gemma Galgani, que tinha alcançado a
Unidade, sofria enormemente?

Bem amada, naquela época, a matriz estava comprimida ao extremo.

O primeiro relaxamento da matriz ocorreu em 1984.

Antes, todo ser humano que vivia a realização do Si, como, por exemplo, Um Amigo que se expressa entre vocês,
teve um corpo extremamente adoentado.

É muito difícil aclimatar a Vibração do Si com a Vibração do corpo de 3ª Dimensão dissociada.

É mesmo quase impossível.

As circunstâncias, hoje, não são mais de modo algum as mesmas que as que prevaleceram no início do século
passado.

 ***

 Não temos mais questionamentos, nós lhe agradecemos.

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

 (*) – ‘CORES, FORMAS e NÚMEROS’ – ARCANJO ANAEL (12.05.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/cores-formas-e-numeros

 ***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=813

22 de outubro de 2010

(Publicado em 26 de outubro de 2010)

***
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http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=813
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/cores-formas-e-numeros


Que a Luz Vibração do Único esteja com vocês.

Eu sou aquela que foi chamada de Gemma GALGANI.

Além disso, eu sou Unidade.

Unidade Vibratória e Unidade absoluta.

Eu acompanho, hoje, pela minha Presença e minha Vibração, a Presença do Arcanjo Uriel.

A Unidade é esta Luz branca, fosforescente e brilhante.

Eu sou também a beatitude.

Permitam-me dar-lhes bênção e Vibração.

Permitam-me, em meio à sua estrutura, de sua alma e de seu Espírito, Vibrar em uníssono com o seu Ser.

Permitam, pela graça que me fez vir até vocês, me estabelecer, com vocês, em comunhão.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Unidade. Nós, vocês e eu, Filhos do Único. Junto.

... Efusão Vibratória ...

*

Que a Alegria da Unidade seja sua Alegria. Vibração e Consciência. Consciência e Vibração. Luz. Vibração. Luz
Una. Luz Vibral, sem mancha e sem sombra, imaculada.

... Efusão Vibratória ...

*

Se vocês me acolhem, como eu os acolho, junto, Um e Unidos, na liberdade da graça, no instante presente,
além do tempo: Vibração União.

GEMMA GALGANI - 22 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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... Efusão Vibratória ...

*

Unidade e pacificação. Unidade, Alegria e graça. Unidade. Vibração. Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Luz verdadeira e autêntica porque Alegria, porque Vibração. Unidade e Alegria, em totalidade. Essa de um
Coração radiante de Beleza, de Bondade e de Verdade. Calor e Fogo que não consome. Calor e Fogo.

Verdade.

... Efusão Vibratória ...

*

Na Presença e Vibração de Uriel, também, Agora, no instante, fora do tempo: Presença, Unidade e Presença.
Roda na Roda.

... Efusão Vibratória ...

*

Silêncio e plenitude. Unidade e Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Desdobramento de Presença e Unidade. Torna-se o Um e o Todo.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração. Vibração de Alegria e de Fogo.

... Efusão Vibratória ...

*

Presença em Unidade. Unidade na Presença. Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Irmãs e Irmãos, unidos em humanidade e em Vibração, Presentes a vocês mesmo e Presentes ao Um.
Bênção e graça, em vocês.

... Efusão Vibratória ...

*

Graça de minha Luz. Presença da graça, a de vocês, a nossa, aquela do Um.

... Efusão Vibratória ...

*

Gratidão do Arcanjo Uriel e de minha parte. Amizade e Amor. Vibração.

... Efusão Vibratória ...

*

Para logo, em suas estrelas. Para logo e para sempre, em Unidade e em Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101022_-_SRI_AU...

~ EMOÇÃO E CORAÇÃO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam a Graça e a Presença.

Sejam agradecidos pela sua escuta.

Eu volto entre vocês, esta noite, como fiz há alguns dias, a fim de prosseguir uma série de conceitos relativos
às emoções e o Coração.

Eu falei, há alguns dias, do que era o medo, do que ele representava como secreção.

Hoje, eu vou além deste conceito de medo para tentar fazê-los apreender e integrar a diferença essencial existente
entre Coração e emoção.

***

A emoção situa-se, irremediavelmente, na noção de 'ação e reação’.

A emoção é, por definição, o que põe em movimento, o que é reativo.

O Coração é ausência de movimento.

O ego está no movimento.

A emoção pertence ao ego, assim como o mental.

A emoção tem por objetivo satisfazer um desejo ou fugir de um perigo, ou remeter-se a um fato, quer esse fato
pertença a um presente ou a um passado.

Em alguns casos, a emoção pode também surgir de uma projeção do mental no futuro, desencadeando, por exemplo,
um medo, uma apreensão.

A emoção, como eu dizia, é secretada, literalmente, pela química do seu cérebro.

Esta emoção se define sempre em um âmbito de reação com relação a uma experiência pré-existente, submetendo-
os, frequentemente, a esta reação imediata.

A característica essencial da emoção é a de situar-se na reação a um acontecimento que afeta o seu presente, quer
a origem deste acontecimento se situe no passado, no presente ou no futuro.

Eu vou tomar um exemplo muito simples para compreender: imaginem, suponham, que uma pessoa os deixe com
raiva, sejam quais forem o objeto e o assunto.

A raiva vai então se manifestar como reação.
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Imaginem agora que vocês tenham decidido, no seu funcionamento, não mais reagir, seja qual for o acontecimento, e
sempre se recolocar 24 horas depois do fato que provocava a reação e, portanto, não reagir no momento, mas

consultar conscientemente esta reação 24 horas mais tarde.

Nesse caso, o que acontece?

É extremamente simples de compreender.

Frente a uma raiva à qual, de maneira muito lógica, vocês responderiam por um comportamento, por ações, por uma
reação, se vocês adotarem, de maneira lúcida, postergá-la por 24 horas, o que vai acontecer?

Ser-lhes-ia possível e concebível expressar uma raiva 24 horas depois de um acontecimento passado?

Não.

Naquele momento, não haverá mais reação.

Evidentemente, este exemplo funciona sobre o ‘princípio da raiva’.

O problema do ser humano é que ele está identificado com as suas próprias emoções.

***

A emoção pode também tomar formas agradáveis e não unicamente desagradáveis.

Assim, as emoções agradáveis podem, até certo ponto, fazê-los buscar ativamente por elas, conduzindo então ao que
é chamado de vício.

Ou seja, algo que vocês vão tentar reproduzir a fim de novamente provar as mesmas sensações, a mesma emoção.

A emoção ‘do prazer’ é certamente a emoção que faz suscitar mais comentários e que é certamente um dos motores
essenciais desta humanidade, seja qual for a forma que assumir esse prazer.

Seja um prazer dos olhos, um prazer social, um prazer sexual, um prazer afetivo ou familiar, ou profissional (existem
muitos), dando uma sensação de satisfação.

Qual é a característica do prazer?

É que ele não persiste no tempo.

É por isso mesmo que o vício do prazer é certamente a coisa mais detestável que um ser humano pode viver porque,
cada vez mais serão necessários estímulos cada vez mais intensos para chegar a sentir a mesma sensação e ter

a mesma percepção desse dito prazer.

O prazer não é a Alegria.

O prazer é sempre obtido em resposta a uma satisfação.

Que isso se refira aos sentidos, e seja qual for o sentido, ou ainda à obtenção de um objetivo desejado e, portanto,
de um desejo.

O prazer e seu corolário são, portanto, desejo e satisfação.

O desejo e a satisfação conduzindo ao prazer jamais são procedentes de fenômenos ligados ao Coração, mas,
sistematicamente, estão ligados ao ego e ao reconhecimento deste ego, quer seja na satisfação, seja qual for, ou na

reprodução desse dito desejo.

***

A emoção os coloca então, permanentemente, em uma ‘lei de ação e de reação’ idêntica à que se encontra na 'lei de
karma’.

Os seres humanos, mesmo sem serem terapeutas, concebem perfeitamente que de algumas emoções passadas
resultam feridas que se manifestam no presente, no corpo ou no funcionamento psicológico do ser.

As emoções estão ligadas diretamente ao que é chamado de Manipura Chakra, ou ‘corpo astral’, também chamado
de ‘corpo emocional’ ou ‘corpo de desejo’.

O corpo de desejo tem um funcionamento que eu qualificaria de semi-automático, cuja característica essencial
é gerar, permanentemente, um movimento, dando, de algum modo, o sentimento, não real, de satisfação.

De fato, a característica da emoção é nascer e desaparecer e jamais se estabelecer na persistência, a não ser, por
vezes, estabelecer-se em ‘alguns vícios’, onde jamais há satisfação, mas busca permanente.

A ação e a reação, ligadas ao corpo de desejo, levam-nos, de maneira inevitável e inexorável, a se afastarem do seu
Ser profundo, porque elas atuam literalmente nas forças existentes neste mundo de desejo, este mundo chamado

de Maya, no qual a humanidade evolui há algum tempo.

***



A maior parte dos ensinamentos, orientais, em todo caso, visaram transcender o desejo sob todas as suas formas.

Transcender não quer dizer controlar.

De fato, querer reprimir um desejo, seja qual for, jamais o faz desaparecer, mas sempre irá fazê-lo reaparecer em um
determinado momento, mais tarde.

O controle dos desejos apenas faz remeter os seus desejos para mais tarde, jamais os faz desaparecer.

O desejo é expresso para provocar uma ação de satisfação que é a própria característica do corpo de desejo ou
corpo astral.

Esse ‘corpo emocional’ está, portanto, ligado às emoções, de maneira formal, ao Manipura Chakra que é a sede
do ego, a sede da apropriação.

A emoção é, portanto, um vetor e a manifestação de um desejo, seja ele qual for.

Desejo que, da mesma forma, remete a estruturas ainda mais arcaicas denominadas vontade.

Vontade que, ela, não está inscrita no cérebro dito emocional – ou límbico – mas diretamente no cérebro arcaico
chamado de reptiliano.

*

*

O desejo, geralmente, apenas faz manifestar ou expressar uma vontade.

O que se esconde atrás desta vontade, seja ela chamada de bem ou de bela, é, sempre, e sistematicamente, a
‘satisfação de uma falta’, seja qual for.

O desejo pode aparecer como sadio e evidente no desenrolar da vida de qualquer ser humano, mas isso
absolutamente não resiste a uma análise mais profunda, onde o desejo vai sistematicamente aparecer como uma falta

a preencher.

***

O ‘corpo de desejo’, assim nomeado nos ensinamentos orientais, é aquele que se opõe ao aparecimento da Vibração
do Coração e ao estabelecimento no Si.

O desejo nutre o ego em um jogo sem fim, em um jogo de satisfação, em um jogo de poder, em um jogo de vontade.

Dessa maneira, então, abraçar a palavra desejo (mesmo se esse desejo lhes parecer, em um primeiro tempo, como
muito nobre e muito justificado) faz apenas expressar, de maneira certamente mais sutil, a aplicação da vontade,

correspondendo a um preenchimento de uma falta.

Todos os desejos, sem exceção, conduzem e se concluem necessariamente pelo preenchimento de uma falta,
mesmo se essa falta não puder ser reconhecida como tal pela consciência do ego que fará de tudo, justamente, para

evitar que vocês tenham ‘consciência’ dessa falta.

Isso se refere tanto à satisfação de um desejo simples, como o fato de se alimentar, onde, aí, no nível fisiológico, é
evidente que há uma falta de nutrição que provoca o desejo de comer.

Mas é exatamente a mesma coisa no que se refere aos desejos mais vitais, mais sociais, mais sexuais, ou
mais naturais, digamos, do ser humano, que refletem então, sistematicamente, um ‘princípio de falta’.

O ego, distanciado e separado, é então caracterizado essencialmente pela falta e por uma insatisfação que jamais irá
encontrar satisfação em si mesmo, mas que vai fazê-los crer nisso.

De fato, qual é o ser humano que não satisfez um desejo, seja ele qual for?

E quem pode dizer que esse desejo jamais se repetiu?

Quem pode dizer que comeu apenas uma vez e que não voltou a comer?

Quem pode dizer que teve apenas uma relação sexual e que jamais repetiu?

O desejo provoca o desejo.

O desejo não pode ser satisfeito.

Esta é uma evidência inscrita nas células humanas, inscrita no cérebro, inscrita no comportamento e na própria
natureza do corpo do ego ou corpo emocional.



***

A problemática vai surgir quando o ser humano começar a falar de Coração, pois, geralmente, no nível do Coração,
cada um ali coloca o conteúdo que é veiculado pela sua própria consciência.

Um cardiologista vai entender o Coração como uma bomba cardíaca.

Um ser no caminho espiritual vai chamar o Coração de seu objetivo.

Um ser realizado, que definitivamente dissolveu o corpo de desejo, vai falar de realização do Si.

Todos esses seres designam, no entanto, a mesma zona do corpo e a mesma zona de consciência, mas cada um vai
expressá-la segundo as suas próprias percepções e segundo a sua própria vivência, a sua própria experiência.

Então, o que se pode dizer de mais correto do que o Coração ser uma bomba?

Que o Coração é afeto?

Que o Coração é sentimento?

Ou que o Coração é o Si?

Toda a diferença está aí.

É que a linguagem, seja qual for a língua, faz referência, para uma pessoa, a um conteúdo semântico e simbólico
preciso que não é absolutamente o mesmo para os sete outros milhões de seres humanos.

Sem exceção.

Não pode então haver definição correta, para o Coração, já que cada um ali coloca uma vivência que é muito
diferente.

***

O Coração nada tem a ver com uma emoção, mesmo um número importante de seres humanos considerando que o
Coração pertence ao mundo das emoções.

Todos os caminhos vicinais situam-se nesse nível: conceber o Coração como uma emoção.

O Coração é emoção unicamente no nível de algumas partes da sua parte física que, aí também, evoluem segundo o
mundo da ‘ação/reação’, a saber, contração e dilatação que um cardiologista vai chamar de sístole e diástole, ou

seja, contração e dilatação do coração, remetendo, aí também, à atração/repulsão, à ação/reação, um movimento de
contração sendo seguido de um movimento de relaxamento.

Assim, não houve mais nenhum passo, como o dado pelo homem, que foi o de equiparar o Coração com a emoção.

***

Vários dos Anciões que vieram lhes falar insistiram em algo de essencial, que é o Coração/Vibração e não o
coração/bomba.

O Coração/Vibração é uma percepção Vibratória, como o seu nome indica.

Ele é também, e, antes de tudo, uma Consciência.

A Consciência do Si, definida em oposição à consciência do ego.

Eu os remeto para isso à magistral exposição que lhes fez UM AMIGO (1).

Quanto a mim, eu chamo sua atenção: se o Coração for um desejo (tal como vocês o nomeiam), se o Coração for
uma vontade, ele já não é mais o Coração, pois o Coração não é nem desejo, nem vontade, nem emoção.

O Coração é um ‘estado’, além da bomba cardíaca, um estado que eu qualificaria ao mesmo tempo de móvel e
de imóvel, mas, sobretudo, que é totalmente desprendido do conceito de ‘ação e reação’.

A problemática, e geralmente no nível do que foi chamado de chakra do Coração: as próprias tradições subdividiram
esse Coração em dois aspectos, chamados de mental discursivo ou mental inferior e de mental superior, que eu

chamei, na minha vida, de Supramental.

Tudo opõe o Coração mental e o Coração Supramental.

O coração mental é submisso, como a bomba cardíaca, ao ‘princípio de ação e de reação’: eu ajo e eu adoto um
comportamento em reação a um aprendizado vivido.

Eu adoto tal conduta social em função de um aprendizado que eu recebi.

O comportamento é, portanto, oriundo do mental inferior.

O mental superior está, ele, em um outro registro, nada mais tendo a ver com a ação/reação, dado que o próprio
‘princípio de revelação do Supramental’ situa-se nos ‘princípios da Unidade da Luz’ revelada, desvendada,

manifestando-se pela Vibração e pela Consciência, profundamente diferente do que aquela que existe no corpo de



desejo.

***

Muitos místicos estabelecidos no Supramental e no Coração, antes mesmo que o Supramental se revelasse à
humanidade em meio à consciência ligada ao que é chamado de cabeça, perceberam o que eu chamei, eu
mesmo, para vocês, de switch da Consciência: o momento em que a consciência vai passar do ‘corpo de

desejo’ para o ‘corpo de Budado’.
Esse corpo de Budado é marcado por uma sensação de impermanência, por uma sensação de dissolução, por

uma sensação onde as barreiras, onde a ação/reação, ou os desejos, apagam-se totalmente.
O Ser que se encontra no centro do Ser não tem, efetivamente, mais qualquer desejo, não está mais

identificado com as suas emoções ou com o seu mental.
O corpo de desejo, a personalidade, está permanentemente identificado e projetado em seus próprios

desejos, conscientes ou inconscientes, e em suas próprias atividades mentais conscientes e cognitivas, ou
inconscientes e subconscientes.

O Supramental nada tem a ver com tudo isso.
O Supramental é estabelecimento na vacuidade e, ao mesmo tempo, na Vibração, onde não existe mais nem

desejo, nem emoção, nem vontade, nem atividade mental, nem comportamental.
A qualidade da Consciência estritamente não importa.

A consciência do ego, o corpo de desejo, está em oposição total, em oposição absoluta ao ‘corpo do Ser’.

***

O ego e o Si apenas podem se entender excepcionalmente.
Enquanto existir um desejo em vocês, quer esse desejo lhes pareça justificado e normal (no sentido de
sociedade ou no sentido do seu desenvolvimento pessoal, ou da sua busca pessoal), não pode ali haver

acesso ao Ser.
Toda a sutileza vem daí.

Assim, a maior parte dos ensinamentos os orientou por uma busca dita Interior, esotérica ou espiritual, dando-
lhes literalmente falsas esperanças de que, satisfazendo a sua sede de conhecimento de si mesmo, que se
apropriando de um dado conhecimento ou de um outro conhecimento (exteriores a si mesmo) vocês iriam

chegar ao estágio do Si e do Coração.
Isso é impossível.

O único modo de penetrar no Coração e no Coração do Ser apenas pode ocorrer pelo que o Arcanjo ANAEL
chamou de abandono à Luz.

O abandono à Luz é um ato consciente.
Mas este ato consciente não depende do corpo de desejo, ele não depende da vontade, ele não depende,

especialmente, de um comportamento, mas, sim, de uma rendição.
É esta própria rendição, chamada, em outras tradições, de ‘crucificação do ego’, que vai permitir a passagem

do corpo de desejo ao corpo do Ser.
É por isso que os Yoga, no Oriente, descreveram, do modo mais minucioso possível, o que acompanha a

passagem de um estado de consciência ao outro.
A descrição, tal como foi feita nos ‘Yoga Sutras’ de Patanjali, a descrição que foi feita pelo ‘Kriya Yoga’ (por

exemplo, e não é limitativo), insistiram amplamente na descrição de uma série de sinais, extremamente
precisos, refletindo a passagem do corpo de desejo ao Coração do Ser, indo descrever, até mesmo,

os sinais correspondentes ao estabelecimento definitivo no Ser.
Coisas, obviamente, que o conhecimento exterior jamais irá lhes falar, evidentemente, justamente para evitar-

lhes, de modo por vezes muito malicioso, de ir para o seu Ser.

***

Assim, o ser humano, há muito tempo, vai de conhecimento em conhecimento, que lhe dá o
progresso aparente, o sentimento aparente, de ampliar o seu campo de percepção.

Mas não é nada disso.
A única coisa que se amplia é a cabeça, e unicamente a cabeça, e isso, em todos os sentidos do termo.

O Coração não se importa com qualquer conhecimento ou com qualquer experimentação que não toque o
Ser diretamente.

Tudo o que é aplicado ao exterior de si é perdido para o Si e enriquece, de modo interminável, o corpo de
desejo.

Deste modo, então, o ‘corpo de desejo’ jamais irá conduzi-los ao Coração do Ser.
A sua vocação, a sua finalidade é, justamente, exatamente o contrário do caminho do Coração.

A tal ponto que a falsificação, no nível espiritual, consistiu em desviá-los do seu Coração para fazê-los ir em
níveis dos quais mesmo Buda, em pessoa, ele próprio, disse: «quando você encontrar os poderes, salve-se



rapidamente».

***

O que acontece com este mundo de hoje que não está aberto no nível do Coração?
Ele tem sede, em meio ao seu ‘corpo de desejo’, de uma espiritualidade.

Ele tem sede de conhecimento.
Ele tem sede de saber quem é.

Ele tem necessidade de saber o que ele foi.
Ele tem necessidade, sobretudo, de saber o que ele será.

E ele tem a impressão, esse ‘corpo de desejo’, de realizar o Si.
Ora, nada o afasta mais do que esta atitude mental e esse comportamento.

Apenas, justamente parando esse ‘princípio de balanceamento’ (ação/reação), justamente parando a
consciência no instante, assim como foi denominado «aqui e agora», que pode se revelar e se concretizar o Si.

De outro modo isso é estritamente impossível.
Alguns ensinamentos vão ainda até elogiar a abertura de funções espirituais das quais efetivamente Buda dizia
para fugir (os ‘poderes da alma’) que são, geralmente, e que irão permanecer, aliás, os poderes espirituais que

estritamente nada têm a ver com a mestria ligada ao Coração.
A ilusão vai continuar, portanto, com força total, especialmente porque não pode haver qualquer satisfação na

abertura do ego espiritual, mas, bem mais, o enriquecimento do ‘corpo de desejo’ que vai, por sua vez,
envenenar, literalmente, esse corpo de desejo e fazê-lo ir em um caminho onde os desejos vão aparecer como

cada vez mais aumentados.
Quer se refira aos desvios no nível da alimentação, quer se refira aos jogos de sedução dos outros, no sentido

mais amplo, no sentido da manipulação, da dissimulação e da aparência de verdadeiro.
O ‘corpo de desejo’ pode apenas sair crescido desse gênero de iniciação que, efetivamente,nada tem a ver

com o Coração.

***

O Coração jamais será, estritamente jamais, uma iniciação.
Initiare, em latim, quer dizer ‘colocar-se no caminho’.

O Coração não tem necessidade de ser colocado no caminho, uma vez que ele É, de toda a Eternidade.
O jogo do ‘corpo de desejo’ significa, portanto, afastá-los, permanentemente, desta realidade eterna inscrita

em vocês, que é o Si que, efetivamente, não tem necessidade de caminho, dado que ele É, de toda a
Eternidade.

Ele tem somente necessidade, e isso é profundamente diferente, de um reconhecimento e de
uma reconexão.

Isso nada tem a ver com qualquer iniciação.
Aqueles que queriam conduzi-los a uma ‘iniciação’ não estão, seguramente, no caminho do Coração, porque o

caminho do Coração é o caminho do instante.
Ele não pode ser sugerido através de uma iniciação, seja ela qual for, através de um ritual, seja ele qual for,
pois o estabelecimento no Ser apenas se realiza quando todo o desejo é transcendido e não reprimido.

Assim como disse o próprio CRISTO: «julgar-se-á a árvore pelos seus frutos».
Quais são os frutos?

Será que são frutos ligados ao corpo de desejo, com um reforço de impulsos, um reforço da exaltação das
emoções, sejam quais forem, ainda mais exacerbadas do que anteriormente, com um sentimento de prazer ou

um sentimento de frustração?
Ou então, ao contrário, será que o caminho do Coração leva ao desaparecimento do corpo de desejo?

O que não significa que o homem que vive isso não expresse mais desejos fisiológicos.
Simplesmente, não são mais os seus desejos que comandam, não é a vontade de reprimir um desejo que

comanda, mas o estabelecimento na plenitude ou na vacuidade, que corresponde ao Coração.

***

O Coração não é, portanto, ação, nem reação.
Ele é Ser.

Ele não é, certamente, saber.
Ele é estabelecimento em meio à Presença.

Alguns Arcanjos, entre vocês, fizeram-nos aproximar deste estado Vibratório especial denominado
a Presença.

Alguns de vocês, através das Núpcias Celestes, ou mais recentemente, começam a perceber essas
famosas Vibrações.



Evidentemente, como quis dizer e estipulou UM AMIGO, existem muitos estados intermediários que permitem
levar até ao estabelecimento permanente no Coração.

A Consciência do Ser é estabelecida de maneira definitiva no Coração unicamente quando tem acesso ao que
é denominado os dois últimos Samadhi: o estabelecimento da Alegria e o estabelecimento da dissolução.

Anteriormente, qualquer retorno a outra realidade, ligada ao ego, era sempre possível, se bem que, quanto
mais quem avança no caminho do Ser, se reforça no Ser, ele mesmo.

Apenas alguns egos - ‘corpos de desejos’ particularmente resistentes, implicados em comportamentos
aberrantes - que vão tentar se nutrir da Vibração do Ser.

Assim que a Consciência começa a se estabelecer no Ser, o ‘corpo de desejo’ se modifica.
A percepção Vibratória torna-se totalmente diferente.

Lembrem-se de que a ‘percepção das Vibrações’ (ou do que vocês chamam de Energia) nada tem a ver
enquanto vocês estiverem no nível do ego, e ela se torna completamente diferente assim que vocês passam

no nível do Coração.
A Vibração ligada ao ego é uma Vibração de natureza eletromagnética que vai ser descrita e percebida por

todos e por cada um que tiver desenvolvido a sua própria Energia vital.
A percepção da Energia não é absolutamente o reflexo da abertura do Coração.

Em um determinado momento, durante as primeiras etapas do estabelecimento na Consciência do Ser,
aparece uma nova Energia, que eu qualifiquei, na minha vida, de Energia Supramental, Energia vinda do ‘plano

de la Cittá’, que nada mais tem a ver com a Energia prânica, que se manifesta segundo características
totalmente diferentes, cuja própria circulação, no corpo ou ao redor do corpo, nada mais tem a ver com as

Energias prânicas.
A característica não é uma circulação, no sentido eletromagnético.

É um Fogo.
É a palavra que pode voltar frequentemente.

Um Fogo ardente que, no entanto, não consome.
Isso pode ser também, durante a realização do último Samadhi ou das suas primícias, um Fogo devorador,

formigando todo o corpo bem depressa, que está ligado à agregação das partículas Adamantinas no canal do
Éter ou Sushumna e nos diferentes chakras.

***

As Energias prânicas podem se manifestar nas emoções.
Elas vão dar, então, correntes de ar girando ao redor da pessoa e podendo fazer crer que há estabelecimento

no Ser.
Isso é uma ilusão.

O Ser jamais será esse tipo de Energia e esse tipo de consciência.
O estabelecimento no Coração é perceptível para aquele que ali se estabelece.

O famoso switch da Consciência é uma realidade quando ela é vivida.
Isso vai se refletir, instantaneamente, por uma modificação das referidas percepções energéticas, no nível do

corpo, onde as Energias prânicas vão progressivamente dar lugar para o que é chamado de Energias
Supramentais ou ‘plano de la Cittá’.

Há, portanto, uma diferença essencial entre a consciência do ego e a Consciência do Ser.
Nas manifestações também, que foram dadas nos ‘Yoga Sutras’ de Patanjali, ou também nos ensinamentos do

‘Kriya Yoga’, o aparecimento de indicadores que são a Nada ou o ‘Canto da alma’, os Siddhis também que
aparecem (os ‘poderes da alma’), que são, ainda uma vez, apenas poderes, mas que refletem, entretanto, um

caminho para o Coração.
O Coração é também o estabelecimento, em meio à Unidade, da Vibração.

***

A diferença essencial, também: a Vibração ligada ao ‘corpo de desejo’, manifestada no nível da ilusão (que nós
chamamos, com vocês, de ilusão Luciferiana) vai desencadear uma série de coisas ligadas à visão.

Visão surgindo precisamente com os olhos fechados, ou seja, no nível do terceiro olho, o que não existe
absolutamente durante o estabelecimento no Ser, onde a própria percepção do que é chamado de Luz

Luciferiana não existe mais.
A percepção se torna diretamente empática.

Isso poderia se expressar pelas seguintes palavras, mas que não expressam, contudo, a Verdade intrínseca
do que é vivido: a visão Luciferiana é uma projeção em uma tela denominada mental ou na tela do terceiro

olho; a visão do Coração é um conhecimento instantâneo.
Há conhecimento direto, conhecimento estabelecendo-se pela Verdade do que é percebido, na Unidade, e não

mais por qualquer identificação visual ligada aos olhos fechados.
Toda a diferença está nesse nível.



***

As Vibrações, é claro, acompanhando o ego espiritual no corpo de prazer, nada têm a ver.
No ‘corpo de desejo’, ou no ‘corpo do ego espiritual’, a Energia pode ser muito ampla, mas ela é de natureza

diretamente procedente do ‘corpo de desejo’.
Ela vai, portanto, envolvê-los, encantá-los, exaltá-los, conduzi-los a condutas que nada têm a ver com o

Coração.
A Energia do Ser, ou ‘corpo do Ser’, que se manifesta no nível do Coração, vai colocá-los em ressonância ao

nível do Coração e vai fazê-los apresentar características semelhantes, mesmo se isso permanecer do
domínio da experiência e não do estabelecimento da Vibração, daquele que manifesta esta Vibração cardíaca.

Há uma diferença essencial, também, é que a Vibração do ‘corpo de desejo’, no ego espiritual, vai provocar
uma série de desvios.

Ela vai arrastá-los, obviamente, na emoção.
Vai exacerbar as suas próprias emoções, ao invés de contê-las e de controlá-las.

É toda a diferença com a Vibração daquele que está no Coração e, portanto, no ‘corpo do Ser’.
Evidentemente, é muito lógico que muitos seres humanos sejam seduzidos, literalmente, pelos ‘poderes da

alma’.
A visão das suas vidas passadas, a visão de uma série de coisas em relação com o terceiro olho pode ser

extremamente sedutora e perturbadora.
Mas, em qualquer caso, e toda a armadilha está aí, isso não vai corresponder a um estabelecimento no Si.

***

Quanto mais se desenvolver a Vibração do terceiro olho, mais vocês irão se afastar da Vibração do Coração.
Não pode existir, de maneira simultânea, Vibração do Coração e Vibração do terceiro olho.

Por outro lado, é evidente que, com as Núpcias Celestes, o terceiro olho não está mais limitado à sua parte
congruente denominada Triângulo Luciferiano, já que houve o Coroamento, a Redenção e, portanto, há

realmente chakra existente no nível do terceiro olho.
Mas o chakra não é unicamente o terceiro olho, ele é o conjunto da Coroa percebida no nível da cabeça.

Isso é já uma distinção extremamente importante.
Em seguida, observem, em vocês, o que se estabelece.

Será que se estabelece, em vocês, a reação?
Será que se estabelece, em vocês, um estado de Paz, de serenidade, de vacuidade e de plenitude ao mesmo

tempo?
Ou então, será que se estabelece em vocês uma falta, um desejo, uma necessidade?

Toda a diferença se situa também, na sua Consciência, nesse nível.
E, enfim, algo que jamais poderá enganá-los, seja qual for o aspecto Vibratório - quer seja nas primeiras etapas

do estabelecimento do corpo do Ser, como em sua realização final, denominada Maha Samadhi -
obviamente há percepção consciente de uma Vibração existente ao nível do peito.

Algo que jamais vai existir ao nível do terceiro olho e do ego espiritual.

***

Certamente, alguns seres puderam viver a experiência inicial de Vibração do Coração, mas não é por isso, se o
ego espiritual tomar a dianteira, que eles vão se estabelecer na Vibração do Coração.

A emoção participa, irremediável e definitivamente, como eu disse, do ‘corpo de desejo’.
O Coração Vibral é tudo, exceto uma emoção.

Ele é estado.
Estado de Ser.

Estado de realização.
Estado de Despertar autêntico e não de Despertar Luciferiano.

O ‘acesso ao Si’, pela Vibração do Coração, vai conduzir, sobretudo neste período (o que não era possível na
minha época e também durante vários anos depois), ao que é chamado de Corpo de Estado de Ser.

Uma série de sinais também pode se manifestar, naquele momento, significando que o momento não chegou
para acederem a este Estado de Ser, mas para se estabelecerem, cada vez mais duravelmente, no Si.

Naquele momento, podem se manifestar o que eu chamaria de Energias coercitivas no nível das raízes dos
membros, impedindo-os, literalmente, de deixar esse corpo, pois não houve suficiente transcendência do

‘corpo de desejo’.
De fato, a Vibração do Coração e o estabelecimento da Consciência, no Ser, vão dissolver e desagregar

progressivamente, de acordo com tempos que são diferentes para cada um, o ‘corpo de desejo’.
Isso pode se estabelecer instantaneamente, como levar, apesar da quantidade e da qualidade da Luz que

chega até vocês, algum tempo.



Durante esse tempo, é importante respeitar as demandas da Vibração do seu corpo que são, de fato, as
demandas da própria Luz que lhes permite evitar as armadilhas.

Aí estão as poucas palavras que eu tinha necessidade de lhes comunicar, relativas às emoções e ao Coração.
Eu estou, evidentemente, à disposição de vocês, para completar esta exposição, se isso for necessário.

***

Questão: o que você entende por respeitar as Vibrações do nosso corpo?

Há momentos, quando a Consciência se estabelece em meio ao Coração, em que o corpo vai manifestar
sensação de gravidade, de peso, que não é destinado a impedi-los de viver o Coração, muito pelo contrário,

mas unicamente destinados a estabelecê-los ainda mais facilmente no Coração.
A percepção, mesmo de incômodo, de dor, no nível dos membros ou de segmentos dos membros, vai

fortalecê-los no estabelecimento no Ser.
Não há que combater.

Isso não é um tormento.
Isso não é um impedimento, mas, bem mais, uma direção da Energia, inteiramente, para o Coração.

O relaxamento das extremidades e dos membros poderá ocorrer a partir do momento, como eu disse, em que
o ‘corpo do desejo’ for suficientemente dissolvido.

***

Questão: poderia dar um exemplo de desejo e um método para transcendê-los?

Cara Irmã, assim como eu disse, não é possível transcender o desejo combatendo um desejo, pois ele irá
voltar, inexoravelmente, sob a mesma forma ou sob outra forma.

Querer combater o desejo é uma ilusão.
Não pode haver luta contra um desejo.

Um desejo corresponde a uma falta e qualquer falta, na matriz, tem necessidade de ser preenchida.
Assim, portanto, não há exemplo a dar.

Apenas no estabelecimento do Ser que pode se dissolver, começar a se dissolver, o ‘corpo de desejo’, mas
absolutamente não antes.

***

Questão: aspirar ao Estado de Ser pode ser uma forma de desejo?

Tudo vai depender se houver abertura do Coração ou não.
Se a Vibração do Coração estiver ativa, naquele momento, há uma aspiração que não é um desejo, nem uma

vontade.
Eu chamaria isso de ‘tensão’, ligada ao abandono à Luz.

Esta tensão não pertence ao corpo de desejo, já que ela nasce em meio mesmo à Vibração do Ser.
O que não é de modo algum a mesma coisa.

A partir do momento em que o ‘corpo do Ser’ não estiver desperto, naquele momento, a tensão para o Estado
de Ser reforça o ‘corpo de desejo’.

Ela irá provocar, naquele momento, ainda mais frustração, ou mesmo negação.

***

Questão: é o abandono à Luz que vai permitir a dissolução do corpo de desejo?

Perfeitamente.
Você pode começar a se estabelecer na Vibração, pela experiência, em meio ao Ser.

Algo hoje extremamente mais fácil do que antes da chegada da primeira Onda Galáctica.
É por isso que nós insistimos no fato de que não há qualquer barreira além daquela do ego para aceder à

dimensão do Coração.
Obviamente, o modo de ali aceder pode ser diferente para cada um, ainda mais que o ‘corpo de desejo’, como
eu demonstrei, é uma oposição importante ao estabelecimento no Ser, pois o ‘corpo de desejo’ apenas existe

pela existência de desejos e de faltas.



Preencher uma falta, seja ela qual for, não basta para fazer desaparecer o ‘corpo de desejo’ porque, naquele
momento, o ‘corpo de desejo’ irá encontrar outras faltas para preencher e isso é sem fim.

Apenas na realização do Ser ou, em todo caso, começando a viver as experiências do switch da Consciência,
como lhes foi proposto, que vocês poderão, pouco a pouco, começar a dissolver e a desagregar, literalmente,

o ‘corpo de desejo’.
Ainda uma vez, esta dissolução, esta desagregação pode apenas ocorrer se houver o abandono à Luz.

O abandono à Luz, assim como expôs o Arcanjo ANAEL, é um dos elementos motores da realização do Si e
do Estado de Ser.

O abandono à Luz é o abandono da sua própria vontade, correspondendo, assim, às frases pronunciadas por
CRISTO, e que são bem reais: «que a sua vontade seja feita, e não a minha».

Naquele momento, há aceitação da entrega da sua própria vontade, não a uma autoridade exterior, mas a uma
autoridade Interior, que é a FONTE e, portanto, a Vibração do Coração.

Então, é claro, desde a associação das novas frequências, uma chave lhes foi dada: o estabelecimento
da nova Tri-Unidade.

A ativação do que é chamado de 9o. Corpo favorece a eclosão do que é denominado Samadhi, favorece,
portanto, assim, de maneira direta e indireta, o estabelecimento da sua Consciência no Ser.

É preciso então passar, naquele nível, da experiência ao estabelecimento permanente.
O que apenas pode ser feito pela repetição da própria experiência do Samadhi ou da Vibração do Coração.

Alguns seres ali chegam na primeira vez e se estabelecem de maneira definitiva, instantaneamente, no
Coração.

Outros vão ter necessidade, ao contrário, de dissolver progressivamente, pelo estabelecimento da Vibração do
Coração, o ‘corpo de desejo’.

Tudo é, evidentemente, em função do seu próprio caminho e não da sua vontade.

***

Questão: ao que corresponde o fato de acordar com o peito queimando?

Isso corresponde, incontestavelmente, ao afluxo da Onda Galáctica e das partículas Adamantinas, das
partículas da Radiação do Ultravioleta, do Espírito Santo e da FONTE, que se vertem sobre a Terra já há

vários anos.
Agora, isso não basta para fazer um Despertar do Coração, mas são as primícias.

Isso significa que há, efetivamente, acúmulo de partículas Adamantinas no nível do corpo.
O Arcanjo ANAEL lhes falou, há um ano e meio, desta importância capital do abandono à Luz.

***

Questão: qual é o significado de sentir um apoio muito forte no nível do terceiro olho?

Cara Irmã, isso depende, obviamente, se o Triângulo Luciferiano estiver invertido ou não.
Ele foi invertido pela ação Micaélica em 16 de outubro, há muito poucos dias.

Assim, portanto, nesse momento, o Triângulo chamado de Luciferiano é levado a trabalhar Vibratoriamente de
maneira muito intensa devido mesmo a essa reversão.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes digo e eu o repito, vocês não estão sozinhos, mas apenas vocês, em
particular, que podem se estabelecer no Coração, por que é sua decisão, por que é sua escolha.

Cabe a vocês escolherem, como foi dito e repetido.
Eu os convido a ler e a reler a minha primeira intervenção, há alguns dias, sobre o conceito de choque e

de medo (ndr: intervenção de 17 de outubro de 2010) (2).
Vocês ali lançam mão dos mecanismos de funcionamento extremamente precisos do ser humano, quer eles

estejam no ‘corpo de desejo’ ou no ‘corpo do Ser’, que serão total complemento ao que eu acabo de exprimir.
Irmãos e Irmãs, o meu Amor e a minha gratidão os acompanhem.

Eu lhes digo até muito em breve.



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

1 - UM AMIGO (16.10.2010):
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~ ALÉM DA ILUSÃO ~

Do meu Coração ao seu Coração, gratidão pela sua Presença.

Caros Irmãos e caras Irmãs desta humanidade, eu sou aquele que lhes deu o ensinamento desse novo conjunto de
yoga (*).

Este conjunto é aquele que lhes permite, colocando em ressonância, no Interior mesmo de sua estrutura Ilusória,
pelos gestos, pelas posições e pelas palavras, a capacidade de Vibrar além da Ilusão e da separação.

Eu sou, como alguns de vocês já sabem, um dos Anciãos Melquizedeques.

Nós tentamos, todos juntos, emitir-lhes, para além de qualquer dogma religioso ou cultural, um conjunto de meios
tornando-os aptos a Vibrar no Coração, a se aproximarem de sua Verdade, para além desta Ilusão.

Nós nos regozijamos com vocês porque, assim como lhes foi anunciado desde agora três semanas, há a capacidade
nova para a humanidade, em sua totalidade, para irem ao nível do Si.

Eu insisti, há alguns dias, e eu desenvolvi longamente as diferenças que podem se manifestar entre o ego e o Si.

O Si, que é uma passagem obrigatória, de algum modo.

A realização do Si é, de fato, a Vibração que lhes permite aceder e que lhes permitirá aceder, no momento vindo, ao
seu Veículo Eterno, seu veículo de Eternidade, aquele a que nós denominamos Estado de Ser.

***

A realização da Cruz e dos 4 Pilares (chamados, Atenção, Intenção, Ética e Integridade) é um quadro em meio ao
qual vocês podem se aproximar de seu próprio Coração, de sua própria Essência e de sua própria Verdade.

Eu insisti, também longamente, sobre a ressonância e a relação existente entre aConsciência e a Vibração, onde a
Consciência é a percepção de certo número de modificações existentes em suas estruturas físicas.

Hoje, um número cada vez maior de seres humanos ativou a Coroa Radiante da cabeça, o Triângulo do Coração, e
esta última fase vê, atualmente, o despertar do Triângulo Sagrado e do sacro, conduzindo ao seu retorno à

Unidade, possível de um instante para o outro, em sua trama temporal.

O mais importante, contudo, é se aproximar e Vibrar em sua Presença, em sua Unidade, quer dizer, no Interior de
sua Coroa radiante do Coração e do Triângulo da nova Tri-Unidade, revelando e desvendando em vocês a Vibração
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final, conduzindo-os a experimentar o Si.

Isso passa, obviamente, pela abertura de uma Porta específica, correspondendo à ativação, à passagem desta ‘Porta
Estreita’.

Jamais as emoções, jamais o mental poderá facilitar-lhes a passagem desta Porta (ndr: passagem do 8º ao 9º corpo).

É, justamente, apenas na parada da atividade mental e emocional que pode se produzir a abertura e o renascimento
à Verdade.

Jamais uma emoção, qualquer que seja, jamais uma atividade mental, permitir-lhes-á tocar este estado de Graça, de
felicidade e de plenitude.

Não é questão de denunciar, de denegrir ou de prejudicar quem quer que seja, mas, simplesmente, de tomar
Consciência de que a Verdade não estará jamais no conhecimento, qualquer que seja, nem na aplicação de

qualquer esoterismo ou de qualquer conhecimento dito Interior.

A Verdade pode apenas ser tocada pela Vibração e pela própria Consciência, proporcionando, de maneira
instantânea, a felicidade suprema.

A realização do Si não se importa de conhecer os diferentes meios que lhes foram dados em sua estrada, nesta
Ilusão denominada matriz e que nós, orientais, a chamamos, desde já muito tempo, de Maya.

Vocês não podem sair da Ilusão estudando a Ilusão.

Bem ao contrário, apenas soltando, abandonando-se a si mesmo à Inteligência e à potência da Luz que vocês
poderão, no espaço de um instante, voltar sua consciência do ego ao Si.

De fato, a passagem da Porta Estreita é também, a seu modo, uma forma de ‘reversão’, um cruzamento, de algum
modo.

Em um determinado momento, vocês estão numa consciência limitada, falsificada, onde predomina o medo, onde
predomina a tristeza, onde predomina a atividade do mental e das emoções, confinando-os sempre mais nos

esquemas condicionados, criados para vocês e condicionadores, fechando-os cada vez mais na Ilusão, na Ilusão
também, que um dia, mais tarde, tudo irá melhorar.

Isso não pode ser verdadeiro.

***

Não pode haver Verdade, não pode haver Alegria no jogo das emoções, no jogo do ego e no jogo do mental.

Justamente apenas cessando todas essas atividades que pode se abrir a ‘Porta do Si’, conduzindo-os a viver a
Alegria, o Samadhi, o estado de felicidade absoluta relacionada a esta descoberta e ao estabelecimento da

Consciência nesta Verdade.

É a isso que vocês são chamados, agora.

Obviamente, seu mental, suas emoções, suas estruturas de vida, suas próprias funções nesta vida Ilusória e matricial,
vão tudo fazer para afastá-los do que vocês são.

Sejam os parentes que não vivem, evidentemente, a mesma coisa que vocês, sejam suas atividades, aquelas que
os «alimentam».

Os jogos de papel e os jogos da sociedade, suas interações sociais são os elementos os mais bloqueadores e os que
mais restringem seu acesso a este Estado de Ser e, antes de tudo, ao Si.

Então, o que quer dizer isso?

Isso quer dizer que precisaria fazer desaparecer, de maneira exterior, tudo o que é seu ambiente?

Não, de forma alguma.



Trata-se, simplesmente, de deixar se estabelecer em vocês a Graça.

Não renunciar a viver, mas renunciar a expressar ou manifestar um poder no conjunto de sua vida, quaisquer que
sejam os setores, a fim de reencontrar seu poder sobre você mesmo, sua própria mestria.

Isso não é, tampouco, controle.

Querer controlar, querer o bem, querer o mal, querer que tudo vá bem não é a Verdade da Graça.

O Si está bem além de tudo isso.

O Si é a realização de uma Vibração consciente, conduzindo-os a experimentar o Fogo do Éter e o Fogo do Coração,
traduzindo-se pelas manifestações diversas e variadas referentes, essencialmente, à região de seu peito.

***

Alguns seres, atualmente, tocaram esses estados Vibratórios.

Tocar um estado Vibratório é uma experiência.

Viver a experiência não basta para se estabelecer na permanência deste estado.

Isso apenas pode ser mantido por uma Atenção, uma Intenção e, sobretudo, uma Ética e uma Integridade de cada
instante, de cada sopro, visando, como eu o fiz quando de minha última vida, a velar, a cada sopro, a não perder esse

sopro e esta Verdade.

Esta vigilância não é uma atenção do mental, mas uma Atenção direta da Consciência pura, da Consciência
desprovida de qualquer objeto pertencente a esse mundo.

O que não quer dizer, ainda uma vez, que precisaria se retirar desse mundo, mas, bem ao contrário, ali estabelecer
toda a Presença do Si, em meio mesmo deste ambiente.

É o único modo, para vocês, de deixar se emanar a Luz de vocês, a fim de se tornarem, como lhes disse o Arcanjo
Miguel, os Ancoradores da Luz e os Semeadores da Luz.

Realizando o Si, isso se estabelece a cada minuto de sua vida, pela Vibração do Coração.

Apenas nesta Vibração e nesta Consciência de Alegria que pode se abrir, em vocês, o conjunto de seus potenciais
espirituais novos e a promessa, sobretudo, de seu acesso ao seu corpo de Eternidade.

Cada um de vocês tem um destino e um caminho diferente.

Cada um de vocês tem uma origem diferente e um destino diferente.

Não creiam que todo o mundo deva ir ao mesmo lugar, porque não são vocês que decidem, é sua própria
Consciência.

Do lugar onde se situa sua Consciência, de seu aspecto limitado ou ilimitado, decorrerá seu acesso ao Ilimitado ou
sua manutenção no limitado.

Não pode ser de outro modo.

A ‘lei de atração e de ressonância’ atuará plenamente.

Como o sabem, os tempos são descontados.

Resta-lhes extremamente pouco tempo para realizar o que vocês são.

Vocês não poderão realizar o que vocês são atrasando-se no que bloqueia, no que incomoda.

Vocês não poderão realizar o que vocês são apegando-se, vocês mesmos, aos seus conflitos, aos seus papéis, às
suas Ilusões.

Apenas estabelecendo-se em sua Verdade final que vocês serão úteis ao serviço da Terra, na humildade e
na simplicidade.



Assim, se nós insistimos longamente sobre a humildade e a simplicidade, é que não basta viver a experiência do
Coração, desta Consciência Ilimitada.

É preciso, também, que esta experiência se torne um ‘estado permanente’, senão, há riscos, é claro, para todo ser
humano, de se deixar arrastar pelos pólos cefálicos ou pelos os pólos sexuais que são os dois pólos da Ilusão que

virão se alimentar, enquanto vocês não estão estabelecidos em seu Coração, enquanto vocês não estão, de maneira
definitiva, estabilizados na Vibração da Alegria.

É a época que é assim.

***

Como o sabem, a Luz vem a vocês e ela vem bater à sua porta.

Ela não pode abrir sua porta.

A porta do Coração, apenas você que pode destrancá-la do Interior e somente do Interior.

A tradução desta abertura, evidentemente, a manifestação da Vibração, quaisquer que sejam os aspectos e,
sobretudo, o estabelecimento de sua Consciência na Alegria Interior onde, brutalmente, vocês tomam Consciência de

tudo o que não é o real.

Vocês tomam Consciência de que sua existência, na totalidade, não é a Verdade e, no entanto, vocês aí estão.

Mas a diferença é capital, porque ela lhes permite colocar um ‘olhar novo’ sobre o que vocês são, em Verdade, ver
além dos papéis que vocês têm, bem além das funções que vocês ocupam.

É a isso que vocês são chamados e que vocês serão chamados cada vez mais frequentemente.

É claro, é lógico que os seres humanos que não seguiram até o presente um «caminho de despertar» (se é que se
possa falar de caminho de despertar para esta Dimensão do Coração) estejam mais aptos a manter a própria

Vibração na Consciência Unificada.

Muitos seres vão se encontrar atirados entre dois polos.

Entre uma verdade ilusória que os arrasta na densidade, o peso, e uma Verdade eterna, que os arrasta para a
leveza, para a Alegria Interior e para a felicidade.

É claro, o peso das crenças da Terra é tão grande que ele pode alcançá-los em alguns momentos e levá-los a reagir,
a sair de seu estado de Unidade e a novamente se estabelecerem na Dualidade, na ação/reação e no mental.

Esse jogo de vai-e-vem é mais ou menos pronunciado para cada um de vocês.

Quanto melhor vocês conseguirem estabilizar sua Vibração e sua Consciência concomitantemente, ao nível do
peito, melhor será e cada vez mais fácil e cada vez mais evidente estabelecerem-se em sua Presença e em sua

Unidade.

***

Eu não desenvolverei mais as distinções e o que separa, opõe, inteiramente, o ego e o Si, porque isso foi dito (**).

Mas eu gostaria de abrir um espaço de trocas entre nós, se existe em vocês questionamentos relativos a essas
manifestações e a essas transformações da Consciência, que vocês vivem, todos e cada um, cada um a seu ritmo.

Se eu posso trazer um esclarecimento, eu o farei, com grande prazer de meu Coração a seu Coração.

Não existe qualquer obstáculo, ainda uma vez, de idade, de condição física ou psíquica, de carma ou do que quer
que seja mais, que possa impedi-los de se estabelecerem no Si.

Há apenas as relutâncias e as resistências preexistentes em seu próprio mental, em seu próprio ego, que fará
sempre tudo para impedi-los de encontrar a Verdade.



Obviamente, após, uma vez que a experiência do Coração foi vivida, podem aparecer para alguns, não
suficientemente pacificados e estabilizados no Coração, as ‘armadilhas’.

Evidentemente, alguns seres ali caem alegremente, ou de modo muito mais sutil e de modo invisível, nos primeiros
tempos.

Lembrem-se de que a garantia de sua autenticidade e de sua Alegria é a Vibração de seu chakra do Coração e do
centro do Samadhi, denominado 9º corpo.

Enquanto vocês não tenham voltado a fechar a porta de passagem do ego ao Coração, é possível, efetivamente,
voltar a descer ao ego.

Esse basculamento, esse vai-e-vem entre o plexo solar (Manipura chakra) e o plexo cardíaco (chamado
de Anahata chakra) se faz de maneira espontânea.

Ele é, contudo, um momento, localizável entre todos, onde vocês se estabelecem, de maneira definitiva, no Si.

Naquele momento, a ‘Porta Estreita’ volta a se fechar, porque a ‘Porta do Coração’ está escancarada e ela não
poderá mais voltar a se fechar: vocês passam da experiência do Si para a concretização do Si.

Nesta concretização do Si, da estabilização do Si, o ego não existe mais.

Certamente, vocês podem jogar com o ego, vocês podem jogar, mas vocês sabem que vocês jogam.

Não é a sério, vocês não estão na adesão ao ego, mas seu ego se torna, de algum modo, o ‘veículo do Si’,
inteiramente.

O que é diferente, obviamente, do que manifestar o ego, e unicamente o ego.

Aí está, meus caros Irmãos e minhas caras Irmãs, meu discurso foi curto porque eu desejo verdadeiramente, se há em
vocês questionamentos profundos relativos a essa passagem e a esses dois estados profundamente diferentes do

ser humano, de trazer-lhes o que eu puder trazer, agora.

***

Questão: quais poderiam ser as armadilhas invisíveis nas quais é possível recair mesmo após o Coração aberto?

A armadilha invisível relaciona-se com particularidades de algumas personalidades ou egos.

A primeira é, obviamente, a ‘vontade’ do ego espiritual que queria o poder sobre o outro, que é o primeiro dos
obstáculos a vencer.

Jamais buscar o poder sobre o outro, mas, unicamente a potência em Si.

A segunda armadilha é ligada às ‘feridas passadas’, em ressonância com as falhas ou as fragilidades denominadas
sexuais.

A energia do Coração vai então ser desviada em proveito do que eu chamaria de ‘sedução sexual’ e da ‘atividade
sexual desenfreada’.

Esta é uma realidade, transformando então o Coração em uma ‘atração sexual’, coisa, obviamente, que ele não é.

Isso pode ser invisível para o próprio ser que ali está submisso, num primeiro tempo.

Mas, muito rapidamente, a Vibração existente, que foi vivida como experiência ao nível do Coração, desaparecerá.

***



Questão: quando se contatou o Si, se tem consciência de que a personalidade é apenas um jogo?

É exatamente o que eu disse: a Luz não está então mais ao serviço do ego, mas é o ego que se torna ao serviço
da Luz.

***

Questão: poderia falar novamente da Ética e da Integridade?

A Ética e a Integridade foram definidas, antes de tudo, em outros termos que são o IM e o IS, chamados também, pelo
Arcanjo Anael, Hic e Nunc, ou seja, o Aqui e Agora.

Apenas pode haver realização do Si, não simplesmente da ‘experiência do Si’, mas de ‘realização do Si’, se a
Consciência está inteiramente centrada e re-centrada no Aqui e Agora.

Quer dizer que se ela escapa aos seus condicionamentos ou suas crenças vindas do passado e se ela escapa a
toda projeção de um objetivo outro que aquele de Ser.

Assim funciona o próprio ‘princípio da sedução sexual’, conduzindo-os a encarar o outro como uma presa e para
seduzir, de um modo ou de outro.

Esta é uma projeção no futuro, fazendo-os escapar ao Aqui e Agora.

Assim como o peso de seus condicionamentos passados, o peso de suas crenças em um ‘salvador exterior’, em
uma sociedade com regras e leis estabelecidas por uma moral que estritamente nada tem a ver com a Ética.

A Ética se define com relação a si mesmo e somente com relação à Verdade, capaz que se é ou não, de estabelecê-
la em nós e, portanto, no Si.

A moral é definida com relação às leis e às regras fixas existentes na 3ª Dimensão e que estritamente nada têm a ver
com o que existe no Si.

O Aqui e Agora, ou a Ética e a Integridade, são dois Pilares que lhes permitem estar no Agora, ou seja, no Coração.

Enquanto vocês não estão alinhados entre a Ética e a Integridade, entre o Aqui e Agora, vocês não podem viver a
Dimensão do Coração.

Obviamente, alguns seres, uma vez a realização e a estabilização do Si, uma vez que o chakra do Coração e o corpo
de Samadhi são constituídos, podem viajar no passado, no futuro, mas eles estão bem conscientes de que isso é

apenas um jogo e, sobretudo, isso não provoca para eles qualquer desperdício de energia.

O que é diferente daquele que vai se servir das energias do Coração e da Consciência do Si para atingir
fins egoísticos ou pessoais, não tendo nada a ver com o sentido do Serviço, da humildade e da simplicidade.

Isso se chama o ego espiritual, onde uma sexualidade também pode aparecer no âmbito de uma espiritualidade que
eu chamaria de sexual.

A armadilha está no baixo e no alto.

É bem por isso que a Consciência do Si corresponde à Vibração estabelecida inteiramente, pela Consciência, no
Coração.

A ignição das outras Lareiras é, obviamente, o risco, mas, enquanto o Coração está estabilizado no Coração,
enquanto vocês permanecem centrados em seus 4 Pilares, nada de desagradável pode acontecer.

Senão a tradução de um ego espiritual traduziria a negação do abandono à Luz.

Isso foi escrito perfeitamente pela história, nos Evangelhos, daquele que foi chamado Judas.

Naquele momento, não é a moral que é traída, mas sua própria Ética, sua própria Integridade e sua própria Verdade.

A diferença essencial é que, enquanto vocês não tenham vivido a experiência do Coração, mesmo sem ali estar
estabelecido e estabilizado, evidentemente vocês não podem conceber o que é a Verdade do Coração, porque isso

não pode ser nem concebido, nem explicado pelas palavras.



Isso apenas pode se viver.

Todas as palavras que seriam expressas no assunto desta experiência ou desta estabilização no Si seriam apenas o
‘pálido reflexo’ da Verdade.

Contudo, alguns seres, efetivamente, utilizaram a qualidade Vibratória do Coração para ali colocar um destino que
nada tem a ver com o Coração.

Enquanto seu Aqui e Agora está presente em sua Consciência, a Vibração do Coração pode se estabilizar e se
estabelecer de maneira definitiva.

Enquanto vocês estão na reação com um acontecimento, qualquer que seja em sua vida, em seu ambiente, vocês
saem de seu Coração.

Lembrem-se de que o Coração não será jamais uma reação.

O Coração não será jamais uma atividade mental.

O Coração é e permanecerá, de maneira definitiva, um ‘estado de ser’, traduzindo-se pela Alegria, pelo Ilimitado e,
sobretudo, pela ausência de território e de confinamento.

E, sobretudo, ainda mais, pela incapacidade de um ser vivendo ao nível do Coração querer tomar a ascendência ou
o poder sobre um outro ser humano.

Aí está o que se pode dizer da Ética e da Integridade.

***

Questão: como se pode acompanhar no caminho?

Caro Irmão, isso foi repetido, eu creio, quase por todos os intervenientes que foram humanos um dia: não se
preocupe com as crianças.

Não é você que as acompanha, são elas que os acompanharão, no momento vindo.

A criança, antes de 14 anos, está, espontânea e naturalmente, no Aqui e Agora, mesmo se o Coração não está ainda
aberto.

Ele se abrirá necessariamente, porque a criança está centrada, totalmente e inteiramente, entre o Aqui e Agora.

No momento vindo, quando da chegada da Luz da Onda Galáctica, quando da chegada das diferentes manifestações
das transformações finais, as crianças, muito naturalmente, serãoseus mestres, no sentido de que elas terão

dominado, nelas mesmas, o que for para dominar.

Apenas a Ilusão desta Dimensão na qual você está mergulhado que o faz crer que há um papel educativo, paternal.

A noção de ‘filiação’, no sentido genético, humano, existe apenas nesta Dimensão.

Ela não existe em outros lugares.

Todos os valores que lhes foram inculcados foram devidos mesmo à falsificação.

Alguns poetas disseram: «seus filhos não são seus filhos».

Esta é a estrita Verdade.

***



Questão: o canto e a música podem ser úteis como ferramentas de evolução?

Caro Irmão, a partir do momento em que você descobre o Si, você concebe e vive o fato de que não existe qualquer
evolução nesta matriz.

Que o próprio ‘princípio de evolução’ é uma falsificação, fazendo-os crer que vocês podem evoluir.

Então, obviamente, existem, mesmo nesta falsificação, elementos chamados de beleza, que seja da natureza, que
seja uma curva de um corpo, que seja mesmo a música ou outros aspectos criativos ou artísticos do ser humano que

podem conduzi-los à porta do Coração.

Mas isso não bastará para abrir o Coração.

O Si é totalmente independente do belo, do bem ou do bom, porque ele é estabelecido bem além desses limites,
impostos por esse mundo.

***

Questão: a música e o canto podem ser um freio ao nosso caminho?

Não.

Tudo depende de sua capacidade para se aproximar da Vibração Unitária, qualquer que seja o apoio.

Pode ser a música, pode ser o fato de colher uma flor, pode ser também o fato de se ocupar de um filho.

Tudo o que os coloca no ‘instante presente’, que os afasta das projeções, que os afasta das reações, que os afasta
de seu mental, é, atualmente, um elemento propício para aproximá-los do que vocês são.

***

Questão: é o mesmo para a dança?

Do mesmo modo como os Hayot Ha Kodesh, ou por vezes Sri Aurobindo, podem dar movimentos, da dança ou de
uma atividade artística para se aproximar do Ser.

Ainda uma vez, isso apenas fará, como eu o disse, aproximá-los.

A Porta apenas pode se destrancar do Interior.

Em resumo, pode ser dito, em outros termos, que vocês não podem contar com nenhum elemento exterior ao que
vocês são para realizar o Si, absolutamente nenhum.

Enquanto sua Consciência está voltada para um objetivo exterior, mesmo se esse objetivo é assimilado para
encontrar o Coração ou Vibrar o Coração, enquanto vocês projetam sua Consciência para o exterior esperando

encontrar algo que vá abrir seu Coração, é um erro de percepção e de Consciência.

Então, é claro, existem capacidades de ressonância e de Vibração colocando-os na Presença, como o fez o Arcanjo
Uriel, como eu pude fazê-lo em outras vezes, como vocês o viverão, certamente, através de alguns intervenientes que

os colocam em ressonância.

Mas, ainda uma vez, se a ressonância se estabelece, não agradeça àquele que está lá, entre vocês (seja um Arcanjo
ou eu mesmo), mas agradeçam a vocês mesmos.

O que é importante não será jamais o emissor, mas o receptor.

É uma Ilusão crer que vocês têm necessidade de algo de exterior a vocês para abrir seu Coração.

***



Questão: existe hoje uma forma de sexualidade que poderia aproximar do Ser?

A partir do momento em que há Ética e Integridade, a partir do momento em que isso se desenrola num âmbito de
algo que é coletivamente adequado e não projetado, não há qualquer banimento possível de qualquer sexualidade.

Tudo depende, ainda uma vez, da Intenção segundo a qual é realizado.

A intenção chamada de ‘Luciferiana’ remete ao poder sobre o outro, pela cabeça, pelo espírito, pela energia, o que dá
no mesmo.

A sexualidade, quanto a ela, vai remeter ao poder sobre o outro, pelo jogo da sedução.

O que não é a mesma coisa, independentemente da sedução.

Obviamente, o ser humano, nas diferentes culturas e tradições que existiram, quaisquer que sejam os povos, sempre
manifestou, através da sexualidade, um jogo de sedução inicial.

A sedução, qualquer que seja, é uma caricatura da Verdade, porque ela recorre a uma antecipação da própria
consciência, num objetivo projetado que não é o estado de Ser.

***

Questão: a abertura do Coração, apenas podendo se fazer por si mesmo, isso me remete a um sentimento de
solidão.

Esse sentimento provém do ego.

Aquele que realiza o Coração e se estabelece no Coração, mesmo se ele tem necessidade de certa forma de
intimidade com o Si, vai, ao contrário, ao ‘encontro do mundo’, porque ele irradia.

O confinamento é talvez também, geralmente, uma prova do ego espiritual que tem a impressão sempre que há uma
separação e uma distância entre o Coração e o exterior.

A realização do Si é um estado de dissolução onde não há mais distância e barreira entre, justamente o que faz o
Ser e o resto do universo.

Por que haveria então uma necessidade de se excluir do mundo, de se fechar?

Bem ao contrário.

Essa é uma visão ligada ao ego e não ao Si.

O Si é abertura.

O ego é confinamento.

O ego é território, como eu o disse.

Esse território é circunscrito.

Em meio ao Si não há mais território, eis que não há mais distância, não há mais barreiras e não há mais tempo.

***

Questão: é preciso abandonar os eventos ou pessoas que nos afastam do Coração?

Não.



A partir do momento em que um ser é incomodado pelo ambiente e o faz carregar o peso de seu não acesso ao
Coração, é o ego que se expressa.

O Si não se importa com o ambiente, ainda que seja o mais hostil do mundo e o mais agradável do mundo, isso não
mudaria nada no seu estado de Ser.

Há, portanto, apenas a crença em uma perturbação exterior que os afasta do Si.

A realização do Si não é, ao contrário, ainda uma vez, querer se excluir ou fazer desaparecer o que incomodaria
qualquer abertura.

A abertura depende apenas de vocês.

Quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, elas são apenas o que vocês atraíram antes de Vibrar no
Coração.

Agora, vocês não podem suprimir o que os incomoda e esperar encontrar o que quer que seja, se não é o ego
reforçado.

Busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado.

O Reino dos Céus está no Interior.

Não há que se buscar no exterior.

Não há que se realizar em outro lugar além do Coração.

Ele é totalmente independente de todas as circunstâncias exteriores, ambientais, familiares, afetivas, de sofrimentos
físicos ou psicológicos, devido mesmo à Luz que está presente agora sobre a Terra, com a qual lhes é solicitado se

identificarem e entrar em ressonância.

Crer que algo vai poder limitar ou impedir seu estabelecimento na Consciência do Si é uma projeção do ego.

***

Questão: quando se está na fase onde o Si não está completamente conectado...

Não há possibilidade do Si não contatado ou meio contatado.

O Si está contatado ou ele não está.

Ele se estabelece ou não.

Este é um outro problema.

Mas, quando ele está contatado, ele está contatado.

Ele não pode estar contatado pela metade.

É justamente tudo o que faz a diferença entre o ego que não viveu a experiência do Si e oego que tocou o Si e a
revelação do Si.

Depois, tudo depende do que vai ser feito.

Será que há estabelecimento e perpetuação da eternidade na Presença no Si ou será que há desvio desta energia
para outra coisa que não é mais o Si?

Mas a escolha não pode ser um ou o outro.



O Si é irremediavelmente contatado ou então ele não é contatado.

Não é um processo gradual.

Sri Aurobindo ou Mestre Ram lhes expressou em outras ocasiões: é um switch da Consciência que é perfeitamente
localizável pelo ego e pelo Si.

Não há meia medida nesse nível.

Não pode haver.

***

Questão: assim que se tenha vivido esse switch da Consciência, pode-se «perdê-lo»?

Sim.

Enquanto não houve estabilização e estabelecimento definitivo no Si.

A maior parte de vocês oscila de um estado para outro, vivem a experiência do Coração, em algumas experiências de
meditação ou de alinhamento.

Resta-lhes, depois, fazer este abandono final à Luz, para se estabelecerem, de maneira irremediável, definitiva e
eterna, na Vibração do Fogo do Coração.

***

Questão: existe algo que nos estabeleceria definitivamente no Si?

Meu caro Irmão, sim, é claro: você mesmo.

***

Questão: sinto-me na confusão com relação ao Si.

Quem está na confusão é o ego.

O Si não pode ser, em nenhum momento, confusão.

O próprio ‘princípio da intervenção’ significa que quem fala é o ego e não o Si.

Ora, o ego não pode apreender, de nenhuma maneira, o Si.

***

Questão: nesse caminho, onde é o lugar para os períodos de recolhimento?

Cara Irmã, a ‘vacuidade’, ao invés do recolhimento, é um estado propício ao estabelecimento do Si, mas não é o Si.

***

Questão: como saber que o Si está estabilizado?



Pela equanimidade da Consciência, pelo estado de Alegria permanente, pelo estado de Samadhi e,
progressivamente, pela capacidade para viver as Dimensões outras que a Dimensão falsificada, a capacidade para

viver o reencontro com o Anjo Guardião, para viajar na Existência e para reencontrar, de maneira lúcida e
Consciente, os seres das outras Dimensões.

***

Questão: isso me parece muito distante para atingir.

A distância é o próprio ‘princípio do ego’, que faz aparecer algo como muito distante, enquanto que, justamente, isso
não pode estar longe, eis que está ao centro.

Este é o próprio ‘princípio da distorção’ do ego e desta falsificação, da ilusão na qual vocês vivem, de fazê-los crer
que tudo é para amanhã ou para outro lugar, enquanto que tudo é Aqui e Agora, no centro, e em nenhum outro lugar.

***

Questão: pode-se encontrar o Si nesse corpo, nesta encarnação?

Mas vocês estão aí para isso.

Se vocês não estiverem mais nesse corpo, será tarde demais.

***

Questão: estar no Aqui e Agora é estar permanentemente na criatividade?

Cara Irmã, a criatividade é necessariamente uma ‘projeção’.

Ela não é o Ser.

A criação ou a criatividade se desenrola na imanência.

Portanto, o termo exato é criação, ao invés de criatividade.

A criatividade é projeção para o exterior de Si, de um objeto ou de um objetivo, portanto, uma manifestação no
espelho.

A única coisa que seja para criar é você mesma.

E esta criação não é uma criação.

Ela é uma revelação e um desvendamento.

***

Questão: sob qual forma vamos nos manifestar em nosso novo destino?

A forma que é a sua em seu espaço dimensional onde você está estabelecido, no antropomorfismo ou para além do
antropomorfismo.

Retenha, contudo, que nos mundos Unificados não há fixação e forma fixa, que é a característica de sua Dimensão
dissociada.



Vocês não estão, portanto, limitados de modo algum por uma forma.

Seu veículo, mesmo interdimensional e multidimensional, ou corpo de Estado de Ser, tem uma
forma mutável e transformável, segundo seus pensamentos, segundo o lugar onde vocês se encontram.

Isso é dificilmente concebível, vocês, que estão habituados a se identificar a esse corpo.

***

Questão: «do outro lado» o corpo será mantido para aqueles que partirão com o corpo?

Tudo depende de seu destino.

O fato de partir com o corpo não é um destino, mas é um meio.

Há, portanto, vários destinos, mesmo com esse corpo.

***

Questão: quais são os destinos que supõem uma conservação do corpo?

O que é chamada a 3ª Dimensão Unificada, para alguns de vocês.

***

Questão: na 3D Unificada inicia-se, de algum modo, no mesmo nível de evolução para o Si?

É claro.

É o objetivo para não mais estar fixo nesta Dimensão, mas viajar livremente como ser multidimensional.

Ora, o peso das crenças, o peso das adesões a esse mundo de vida fez com que alguns seres não pudessem se
descristalizar, eles mesmos, desta Dimensão.

Eles devem, portanto, perpetuar a Presença do Espírito e da alma nesse corpo, o tempo dese reparar inteiramente.

***

Questão: a estrutura familiar será reproduzida?

Cada um, cada entidade de Consciência irá exclusivamente para onde a leve sua Vibração.

Será que, quando você passa pelas portas da morte, você leva seus filhos, seus pais, com você?

A partir do momento em que as relações, chamadas de familiares ou de sangue apenas existem nesta Dimensão
dissociada, elas não têm qualquer razão de existir, mesmo nos mundos de 3ª Dimensão Unificada, eis que esses

mundos não conhecem a morte, no sentido em que vocês a entendem.

***



Questão: o que a Fonte espera de nós e como servir o melhor possível à Fonte?

A Fonte vem simplesmente lembrá-los de seu juramento e de sua promessa: o fato de lembrá-los do que vocês são,
que não é absolutamente esse corpo que vocês são.

Que não é absolutamente o que vocês criaram nesta Dimensão onde vocês estiveram (e onde nós estivemos), de
algum modo, presos e confinados.

A Fonte nada espera de vocês, simplesmente, que vocês sejam, que vocês realizem o que vocês são.

Ela nada espera, no sentido em que vocês entendem.

Há, simplesmente, que realizar o Si e o Estado de Ser.

No Si e no Estado de Ser, não há questão, porque não há resposta, tudo é evidência.

Assim, portanto, perguntar o que espera a Fonte, ao nível do Si, nada quer dizer.

Há somente o despertar da promessa e do juramento.

Há somente o ressurgimento do estado de Ser.

O final do véu do esquecimento, o final do véu da separação.

Mas isso é sua responsabilidade.

***

Questão: nas Hierarquias do universo, cada um tem um papel diferente?

O papel é ligado, justamente, ao Ser.

Assim, portanto, quando eu falo de ‘destino dimensional’, ou quando alguns outros falam de ‘famílias estelares’ ou de
suas ‘linhagens espirituais’, trata-se, obviamente, de seus papéis e funções.

***

Questão: por quem são definidos esses papéis e funções, pela Fonte?

Por sua própria Consciência e por sua própria Vibração, por suas próprias capacidades para Vibrar em tal universo,
em tal multiuniverso, em tal Dimensão ou segundo tal linhagem.

A Fonte lhes deu a Liberdade e a Graça.

***

Questão: o objetivo seria ir explorar outra Dimensão quando se «terminou» de integrar a Consciência de uma
Dimensão?

O objetivo não é explorar, mas vivê-lo, porque vocês são Livres.

Nada há a explorar, eis que tudo lhes é conhecido, inteiramente.

***



Questão: é normal não se questionar com relação ao que vai acontecer?

Cara Irmã, a partir do momento em que você se centra no Aqui e Agora, efetivamente, não há mais qualquer
questionamento.

O questionamento é a urgência que nós chamamos, nós, que não vivemos esse tempo, é destinada de algum modo a
ser a ‘agulha’ que vai forçá-los a se recentrar.

A partir do momento em que o Si está realizado, ele está realizado, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores,
qualquer que seja o tempo, quaisquer que sejam os acontecimentos, quaisquer que sejam seus acontecimentos.

A partir daquele momento, efetivamente, não há mais qualquer questão nem qualquer questionamento, eis que
a realização do Si não é absolutamente limitada a esse tempo linear, mas não se importa com o desenrolar do tempo.

Cada um vive o Si, eu diria, como bem lhe pareça.

As manifestações do Si foram descritas por várias pessoas que as viveram.

Mas, ainda uma vez, vocês são Livres para vivê-lo, eis que vocês estão na Liberdade, como bem lhes pareça.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, de meu Coração a seu Coração, a gratidão de sua Presença e de minha Presença
nos preencha, a vocês, como a mim, de Graça.

Eu lhes digo, certamente, até um próximo dia.

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

(*) – Série **PROTOCOLOS** - YOGA DA VERDADE:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga-da
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101023_-_UN_AMI...

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, a Alegria e a Unidade sejam a sua Verdade.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu venho entre vocês para explicitar e completar o que eu já disse, em várias
ocasiões, sobre o Coração, sobre o que ele é e sobre o que ele não é.

Através das palavras que eu vou esculpir e lapidar, nós vamos juntos percorrer, pelas palavras e pela Vibração, o
que é o Coração.

Eu espero também hoje fazê-los, todos aqui presentes, participar.

De fato, envolvendo esse assunto tão vasto e que cada ser humano compreende e vive, é indispensável que aqueles
que lerem tenham as respostas às questões que eles mesmos se colocam referentes ao Coração.

Assim, portanto, antes de lhes dar o que eu tenho para emitir, eu vou, em um primeiro momento, ouvir as suas
questões referentes ao Coração, aquelas que chegam espontaneamente a vocês, aquelas que são reportadas à sua

Consciência, quando vocês evocam em si a palavra Coração.

Podem ser também afirmações, para vocês, do que é o Coração e que afloram, do mesmo modo, na sua Consciência.

É deste modo que hoje nós iremos conduzir o que eu tenho que dar a vocês.

Então, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: no Triângulo do Coração, como se articula a ponta IS em relação às duas outras pontas?

Então, é necessário partir, primeiro, de uma série de eventos ocorridos cronologicamente.

Vamos então recolocar isso de maneira mais precisa, em um desenrolar temporal para vocês, mas também atemporal
para aqueles que decidiram hoje viver esta transformação, porque a realidade que os fez viver MIGUEL através das
Núpcias Celestes imprime-se, obviamente, a cada instante e não é dependente de um instante passado, mas de um

instante que se vive a cada tempo.

Então, a primeira das etapas das Núpcias Celestes consistiu, através de doze Vibrações [Integração das 12 Virtudes],
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em dar um impulso nos 7 chakras essenciais e nas 5 novas lâmpadas chamadas de 5 novos Corpos, tendo sido o
objeto, desde aquele tempo, de vários desenvolvimentos da minha parte, referentes ao Yoga da Verdade.

Em meio a essas novas estruturas, apareceram pontos de Vibração e pontos de Consciência tendo permitido
sucessivamente viver um Coroamento, o desvendamento da Ilusão Luciferiana e a revelação do Coroamento, na
Cabeça, pela Cruz da Redenção, tornados possíveis, em duas etapas sucessivas, aí também, temporais e fora do

tempo, iniciadas, desta vez, pelo Arcanjo METATRON.

A Revelação, primeiramente, das Chaves Metatrônicas, ligadas (como sabem desde então), além mesmo da
pronunciação do OD-ER-IM-IS-AL (silabário original), onde se encontram os 4 Pilares e o centro.

Cada um dos Pilares está ligado, como sabem, a cada um dos novos Corpos em ação atualmente.

Entre aqueles que viveram o Coroamento, o Coroamento e a Redenção permitiram revelar os 4 Cavaleiros e,
portanto, a presença de 4 Triângulos presentes na Cabeça, Triângulos em relação direta com a civilização dos

Triângulos.

Esta civilização dos Triângulos, pertencente à 24ª Dimensão, é procedente diretamente dos 4 Viventes ou 4
Elementos ou 4 Hayoth Ha Kodesh.

*

Cada um dos 4 Pilares ou cada um dos 4 Elementos porta uma Vibração específica e que sustenta toda a
organização da Vida, mesmo na Dimensão dissociada em que vocês estão, ilustrada, desde o átomo até o seu DNA,

pelo que é chamado de 4 bases presentes na hélice do DNA [adenina, citosina, guanina e timina].

Esses Triângulos possuem a característica de terem, para o IM e o IS (lateralmente à sua cabeça, chamados pelo
Arcanjo ANAEL de Hic e Nunc), a ponta para cima.

O Triângulo ligado ao Alfa e ao Ômega e, em particular, AL-OD e, portanto, a OD, é um Triângulo com ponta para
baixo.

A orientação dos dois Triângulos era, inicial e originalmente, dois triângulos com ponta para baixo, refletindo
a fecundação da matéria pelo Espírito, Espírito que foi retirado desta matéria por uma série de fatos históricos que

aconteceram há muito tempo, tendo privado o Ser Humano, tendo-o isolado da sua Consciência unificada, isolando-o
em uma realidade projetada e não mais na Verdade vivida.

Desde pouco tempo vocês não estão sem ignorar que algumas reversões já ocorreram.

Uma dessas reversões consistiu, há poucos dias, em permitir a Reversão do que foi chamado, inicialmente, de
Triângulo do Fogo, com a ponta para cima, que é um Triângulo do fogo Prometeico e Luciferiano.

Ele foi, portanto, invertido, permitindo, novamente, ao Fogo descer na matéria, reconectar com a Consciência
dissociada, a fim de fecundar, pelo Espírito, pelo Fogo, a matéria.

Essa Reversão ilustra e precede uma série de reversões que deverão ser vividas, de maneira sucessiva, em vocês
como sobre este planeta, permitindo-lhes, pelo que foi chamado de alquimia, a fusão ou o alinhamento das 3

Lareiras, o retorno à sua Tri-Unidade e, portanto, à sua Unidade.

Essa reversão e esse retorno à sua Tri-Unidade é estabelecido no interior, em um quadro específico denominado AL-
OD e IM-IS.

*

Vocês constatam então que, Vibratoriamente, os 3 Triângulos (o da Cabeça, o do Coração e o do Sacro) têm,
doravante, para aqueles que transformaram, uma ponta dirigida para baixo.

Os 3 Triângulos, deslocados, um em relação ao outro, mas tendo todos a ponta para baixo, é o sinal específico da
Confederação Intergaláctica dos mundos Livres da Luz.

É também o símbolo da unificação de um Corpo Dimensional com o conjunto das outras manifestações Dimensionais
Unitárias, ressoando segundo a Dimensão em que vocês se encontram, segundo a sua Dimensão de origem e a sua

origem estelar.

Uma tripla origem, uma Tri-Unidade denominada, no seu mundo: CRISTO, MARIA e MIGUEL, refletindo e
desvendando a sua tripla Unidade original.

Esta Tri-Unidade e Tripla Unidade original referem-se ao Corpo Dimensional no qual vocês estão hoje.

Refere-se, em segundo lugar, à sua origem Dimensional que é o seu lugar de vida nos Mundos Unificados e, enfim, à
sua origem estelar, firmando, assim, a sua origem de Fogo.

Cada Consciência manifestada nos Multiversos e nas Multidimensões tem, portanto, uma tripla filiação, além das
origens ligadas às Linhagens espirituais.

Esta tripla filiação remete diretamente à sua Filiação Dimensional, Dimensão em que vocês estão estabelecidos, em
Unidade e em Verdade.

O Corpo Dimensional no qual vocês estão estabelecidos, em Unidade e em Verdade.

E, finalmente, a origem estelar na qual vocês estão estabelecidos, em Unidade e em Verdade.

Esse Triângulo fusionando ao nível do Coração vai despertar, em vocês, o Triângulo do Coração, além da Coroa
Radiante do Fogo do Coração e do Fogo do Éter.

Esse Triângulo se manifesta por um Selo, no sentido mais nobre, permitindo-lhes, quando chegar a hora,
transferirem-se ou transladarem-se ao seu Estado de Ser, ou seja, restabelecerem a sua Dimensão original que,

como sabem, não é esta Dimensão na qual vocês estão projetados.



*

Assim, o restabelecimento dos 3 Triângulos no mesmo sentido reflete, de algum modo, a Triplicidade das irradiações
que vocês recebem, a triplicidade do que é reativado em vocês e ilustrado pela Vibração e pela ressonância CRISTO,

MARIA e MIGUEL.

A realização do Si, assim como defini e desenvolvi, é uma passagem que permite (desembaraçando-os e passando
pela Porta Estreita) voltar a fechar a porta de retorno à Personalidade e, portanto, para vocês, a dissolução total da 3ª

Dimensão, permitindo-lhes reencontrar a sua origem Dimensional, a sua origem estelar e, ao mesmo tempo, a sua
Dimensão onde a sua vida vai se estabelecer.

Assim, a vivência e o despertar, vividos atualmente, aos quais procura se opor uma série de antagonismos presentes
na Personalidade (que quer existir apenas através dela mesma e, sobretudo, não fora), vão levá-los a uma vigilância
a cada instante, no que eu defini como Atenção, Intenção, Ética e Integridade, permitindo-lhes, a cada minuto da sua

vida, estarem bem centrados nesta nova Tri-Unidade.

De fato, assim como os Arcanjos revelaram, vocês são portadores (neste corpo, mesmo em carbono) da Vibração de
CRISTO, da Vibração de MARIA e da Vibração de MIGUEL.

É o conjunto desta tripla Revelação que permite, hoje, levar a termo esse trabalho Vibratório empreendido agora
desde quase trinta anos sobre esta Terra.

Vocês estão, de fato, nas etapas finais da Realização do Si e do acesso ao Estado de Ser.

A distinção que eu estabeleci entre o ego e o Coração, ou o ego e o Si, é extremamente importante, porque ela lhes
permite situar, pela própria Vibração que vocês estabelecem neste corpo, neste Templo, o destino provável do que

vocês são, em Consciência, além desta ilusão.

É a isso que vocês devem vigiar.

É nesse sentido que é preciso ter a sua casa limpa.

É nesse sentido que é preciso inserir-se na realidade dos 4 Pilares, da Atenção, da Intenção, da Ética e da
Integridade, reconduzindo-os ao seu centro Coração (ER, ou 9º Corpo).

*

A Realização de MIGUEL, a Realização de CRISTO, a Realização de IS-IS ou MARIA, no seu Templo Interior e no
seu peito, destina-se a estabilizar, de maneira definitiva, ou a se estabelecer, de maneira definitiva, na Vibração da
sua Consciência Unificada Tri-Unitária denominada o ‘Si’, conduzindo, no final, ao seu acesso ao Estado de Ser.

Trata-se, efetivamente, como disse e repetiu frequentemente o venerável Mestre OMRAAM, de um problema de
encanamento, de um problema de canais e de um problema de Vibração, porque a Vibração é o indicador indelével

do seu próprio estado e nível, se é que podemos dizer, de Consciência, mesmo nesta ilusão.

Aí está o que eu posso dizer, então, sobre esses 3 Triângulos e as suas funções agora abertas e ativadas.

Ativadas, de um lado, pela realização da Merkabah Interdimensional (desde o mês de setembro e há menos de uma
semana, ou exatamente há uma semana), pela reversão do Triângulo Luciferiano.

Trata-se, portanto, de uma sequência lógica temporal ocorrida em momentos chave da sua história, mas que todos e
cada um, despertando-se hoje a esta Verdade nova, podem percorrer por si mesmo além do espaço temporal

histórico no qual isso aconteceu.

***

Questão: quando a porta que passa do Ego ao Coração é fechada, é definitivo ou pode ainda ter idas e
vindas?

O vai e vem da consciência separada para a Consciência Unificada é constante.

Contudo, desde a realização da Merkabah Interdimensional e da Reversão do Triângulo Luciferiano, é possível, a
todos e a cada um, conectar, em Verdade e em Unidade, com esta Merkabah Interdimensional e com o Triângulo

retornado.

Assim, cada um pode, segundo sua Atenção e sua Intenção, desviar a Consciência e a energia e, portanto,
a Vibração, para o lugar desejado.

Vocês não estão sem ignorar e sem terem observado, por vocês mesmos, que o lugar onde vocês levam a sua
Consciência e a sua Atenção, a Energia e a Vibração vão ao encalço dele.

Dessa maneira, então, se, mesmo fora dos períodos estabelecidos pela própria MARIA, vocês decidirem levar
sua Atenção sobre a Coroa Radiante da Cabeça, no nível do Coroamento, seja em um dos pontos ou em uma zona,

instantaneamente vocês irão reativar a Vibração.

É o mesmo no nível do Coração.

Portanto, é você, e você sozinho, como nós sempre dissemos, quem decide se estabelecer ou não no Coração.

Assim, focalizando a sua Consciência, primeiramente, se pudermos dizer, segundo a respiração dada pelo Mestre
RAM, hoje de maneira mais direta, levando a sua Consciência sobre os pontos de ressonância de CRISTO, MARIA e

MIGUEL, você irá ao mesmo tempo imprimir o selo da Tri-Unidade e, ao mesmo tempo, fazer girar o Triângulo que



não é mais um Triângulo, mas que se torna, naquele momento, a Coroa Radiante do Coração, permitindo-lhe viver,
em Verdade, o Fogo do Coração e o Fogo do Éter.

*

É você mesmo, portanto, quem decide esta ativação.

É você mesmo que realiza isso, permitindo-lhe então viver as diferentes etapas, segundo a sua progressão que eu
chamei de 7 Samadhi, indo de uma pressão dolorosa até etapas de Alegria indescritível com as palavras.

É, portanto, você mesmo que é o seu próprio Mestre do seu próprio calendário.

Da melhor forma possível que vocês realizarem a Vibração (pela sua Atenção e sua Intenção no Coração), melhor
vocês irão selar definitivamente a porta e melhor lhes será impossível voltarem na Personalidade.

Lembre-se de que o Coração é Alegria, de que o Si é Alegria, de que o Ego é sofrimento e medo.

Assim, e tal como disse e repetiu SRI AUROBINDO, progressivamente e à medida que vocês se estabelecerem no
Coração, vocês irão se aperceber, por si mesmo, de que vocês vão viver estados de pacificação importantes, onde

não existe mais espaço para a separação, justamente, quer dizer que não há mais espaço para o medo, não há mais
espaço para a falta, não há mais espaço para o mínimo questionamento.

O Coração é evidência, o Coração é Radiância e o Coração é Alegria.

É, portanto, você mesmo, desde essas poucas semanas, quem decide colocar a sua Consciência no lugar onde você
deseja.

*

É por isso que também é preciso estar vigilante sobre as utilizações abusivas que poderiam ser feitas
desta Merkabah Interdimensional, por exemplo, querendo transferir a Consciência, única e exclusivamente, sobre o
Centro Sagrado ou ainda sobre o Centro da Cabeça, correndo o risco então de fazer retornar o Triângulo doravante

Unificado, novamente para Lúcifer.

É você mesmo e você sozinho, em última análise, quem decide ou não se colocar por si mesmo no seu próprio
Coração.

É aí que pode atuar a sedução, no sentido material e sensual, e é aí que convém estar extremamente vigilante para
recolocar-se, para reajustar-se no interior dos seus 4 Pilares, na Vibração Tri-Unitária (CRISTO, MARIA e MIGUEL),

permitindo-lhe facilitar o estabelecimento dessas novas Vibrações, permitindo-lhe também realizar, nesse caso,
o Abandono à Luz.

***

Questão: como gira a Coroa Radiante do Coração?

Ela gira, efetivamente, de diferentes modos.

A primeira etapa não é uma rotação propriamente dita, mas uma pressão existente entre o que foi chamado de
chakras de enraizamento da alma e chakra enraizamento do Espírito.

Em um segundo momento, começam a aparecer alfinetadas vibrantes, ou no Coração, ou seja, no centro do chakra
do Coração, ou na periferia do chakra do Coração, bem além do chakra do Coração, ou seja, esse Círculo

vibratório se estabelece entre os dois mamilos.

Isso passa, portanto, amplamente, o que é chamado de chakra do Coração.

Isso se tornou possível pela ativação do 9º Corpo ou Corpo de Samadhi.

É quando há a conjunção e a reunião, por intermédio de um cordão de Cristal de Luz Adamantina, existente entre o
Coração e o 9º Corpo, passando também pelos chakras de enraizamento da alma e de enraizamento do Espírito, que

pode se estabelecer a Vibração e a Consciência desta Vibração que conduz a um estado de Samadhi.

Existem vários Samadhi, expressando-se por uma série de funcionalidades sonoras, correspondendo a sons
diferentes percebidos, ou no ouvido esquerdo, ou no ouvido direito e refletindo a conexão (via Antakarana ou Cordão

Celeste) com o seu veículo de Estado de Ser.

Do mesmo modo que a Terra está conectada com o Sol por um filamento elétrico, vocês se conectam por vocês
mesmos, por este Antakarana, com o seu corpo de Estado de Ser.

O objetivo é, portanto, tecer, literalmente, uma comunicação Consciente e permanente com esse Corpo de Estado de
Ser.

Esta comunicação apenas pode ser estabelecida a partir do momento em que vocês estiverem estabelecidos no Si,
ou seja, na Vibração ou, no mínimo, na percepção da pressão existente entre o chakra enraizamento da alma e o

chakra enraizamento do Espírito.

*

É apenas a partir daquele momento que vocês vão perceber as modificações importantes no tipo de som percebido,
em um ou no outro ouvido, ou nos dois ouvidos, refletindo que uma conexão está efetivamente em andamento.



Alguns de vocês devem, aliás, ter observado que a meditação das 19 horas (hora francesa) nas 12 Estrelas (que é o
Serviço que vocês rendem à humanidade), acompanha-se de um som muito peculiar ao nível do ouvido.

O som que vocês ouvem, naquele momento, é o som da Merkabah Interdimensional.

Ele é Cristalino e profundo e muito mais amplo.

Existe, portanto, uma série de frequências acústicas, no sentido sonoro e auditivo, existente ao nível dos ouvidos,
refletindo ao mesmo tempo o progresso do seu Antakarana ou da sua conexão com o Estado de Ser, mas, também, o

desenvolvimento da Coroa Radiante do Coração.

A um dado momento, esta Vibração vai poder passar a Coroa Radiante do Coração, gerando então um Fogo
importante, Fogo que se transforma, além da sensação de cozinhar e de calor, pela agregação de partículas

Adamantinas, não mais somente no Canal de Cristal, entre o chakra do Coração e o 9º Corpo, ou também ao longo
do Canal Mediano da coluna vertebral, mas na escala do corpo inteiro.

Vocês criam assim um chamado, pela Atenção e a Intenção, de partículas Adamantinas que vão então se precipitar
no conjunto do seu Corpo, dando uma espécie de crepitação, de Vibração, extremamente rápida, de alfinetadas,

percorrendo todo o corpo.

Naquele momento, vocês estão quase estabelecidos, permanentemente, na Vibração do Fogo do Coração.

Eu não vou detalhar a totalidade dos Samadhi possíveis porque é evidente que cada um deles se expressa por uma
penetração, cada vez mais pronunciada, na sua própria esfera Interior, fazendo-os regressar, literalmente, do mundo

exterior, projetado, para o mundo real e, naquele momento, a Consciência pode, literalmente, se expurgar desta
densidade e penetrar o seu corpo de Estado de Ser, no Sol.

Naquele momento, vocês estão livres, de acordo com as suas circunstâncias pessoais, para viajar no Estado de Ser.

***

Questão: se não se tem acesso a todas essas informações, pode-se viver a abertura do Coração?

Cara Irmã, alguns seres não têm absolutamente conhecimento das informações que eu lhes revelo.

Eles vivem, no entanto, no seu canto, se pudermos dizer, o Fogo do Coração.

***

Questão: quais são as relações entre o chakra do Coração e o 9º Corpo?

Existe, primeiramente, uma diferença topográfica.

Existe, em seguida, uma diferença Vibratória.

É o 9º Corpo ou Corpo de irradiação da FONTE que permite o trabalho do chakra do Coração, mesclado a esta
Vibração nova denominada Coroa Radiante do Coração e que permite viver o que é chamado de Fogo do Coração ou

Fogo do Éter, naquele nível.

O conjunto dos elementos que eu dei no Yoga da Verdade corresponde, inteiramente, ao que vocês ativam.

Eu, aliás, desenvolvi a relação existente unindo, por um Canal de Cristal, o chakra do Coração, no seu Centro, e o
que é chamado de 9º Corpo.

O 9º Corpo que está exatamente no meio do chakra de enraizamento da alma e do chakra de enraizamento
do Espírito.

O Coração, tal como era representado, nas tradições, não era o verdadeiro Coração.

O Coração, no sentido Vibratório, está muito longe do que o que vocês chamam de coração bomba, assim como
disse, eu creio, me parece, SRI AUROBINDO.

O Coração Vibratório ou o Coração Consciência compreende ao mesmo tempo esta Coroa de Fogo que circunda o
Coração e dentro da qual se encontra o Triângulo com ponta para baixo.

Esse símbolo do Triângulo, com ponta para baixo, inserido dentro de um círculo, está diretamente ligado ao que é
chamado de Hayoth Ha Kodesh.

É a conjunção do Triângulo Tri-Unitário, presente no meio do peito, ao mesmo tempo que a Coroa Radiante do
Coração, que realiza esta alquimia específica que lhes permite fechar a porta do ego ou abrir a porta do Estado de

Ser.

***



Questão: o calor que podemos sentir no peito, propagando-se para a parte superior do Coração, pode então
corresponder à ativação do 9º Corpo?

Inteiramente.

***

Questão: o Mental pode intervir na abertura do Coração?

Caro irmão, é necessário especificar o sentido desta questão.

O mental, no sentido de desejo, jamais poderá abrir o Coração.

O desejo pertence, assim como sabem, ao corpo de desejo.

Por outro lado, o que nós chamamos de Atenção e Intenção, bem além da vontade, permite dirigir a Consciência e a
percepção da própria Consciência no chakra do Coração, efetivamente.

Mas, naquele momento, não é mais realmente o mental que age, mas o que eu chamaria de uma mescla de mental e
de Supramental.

Pois, quando a Atenção e a Intenção são levadas ao Coração (ajudando-se com suas mãos ou ajudando-se com
alguns gestos que eu dei, em particular o Yoga da Unidade), vocês poderão focalizar a sua Consciência muito mais

facilmente sobre o Coração.

E, em última análise, apenas você, como sempre dissemos, é quem pode realizar esse basculamento, seja qual for a
técnica que você empregar para ali se ajudar.

Quer seja a respiração ou o Yoga da Unidade, você vai, progressivamente, penetrar no espaço do seu Coração, mas
compreenda bem que não é um desejo, é simplesmente uma Atenção e uma Intenção, ou seja, o fato de levar a

Consciência a tal lugar ou sobre tal função, e não o desejo de ir, o que é profundamente diferente.

***

Questão: no que consiste a ativação por atrito?

O Fogo por atrito nasceu de uma ideia de alguns seres no caminho espiritual que, há mais de 150 anos tiveram a
ideia de penetrar em algumas esferas Vibratórias, a fim de criar um modelo mesmo na matriz de evolução, não

permitindo sair da matriz, mas aperfeiçoar, de algum modo, esta matriz e, portanto, fazer perdurar na ilusão, porque
eles estavam convencidos, eles mesmos, que eles poderiam realizar esta criação, desviada, para uma Luz muito mais

perfeita do que a existente nos Mundos Unificados.

Isso gerou o que foi chamado de Fogo por atrito.

Esse Fogo por atrito resulta de uma tensão, na Personalidade e, infelizmente, do que se revelou ser o ego espiritual,
levando a alma, pela vontade, a viver a abertura forçada do 3º olho.

Esta abertura forçada do 3º olho não permite se juntar ao Coração, esses seres aprenderam isso às suas custas.

A problemática essencial é que eles arrastaram em sua esteira, uma parte significativa da humanidade dita espiritual
ou na busca.

O Fogo por atrito não permite, e jamais irá permitir, aceder ao Coração e ao Fogo do Coração.

Esse Fogo por atrito vai provocar a ilusão de uma Realização, dando um conhecimento que pode ser perfeito e
completo da matriz, mas que jamais permite escapar à matriz.

Há, portanto, uma espécie de desenvolvimento ou de pseudo-evolução ocorrendo no interior de uma matriz, desta
matriz, mas jamais permitindo dela sair porque, como nós sempre dissemos, o Fogo por atrito não é o Fogo do

Abandono à Luz, mas, ao contrário, da resistência à Luz.

*

Na realidade, a partir do momento em que há ignorância e incapacidade do ser para conectar com o seu próprio
Espírito (que, eu os lembro, está fechado no Sol), o complexo Corpo/Alma vai evoluir independentemente deste

Espírito e vai se fechar, ainda mais, em uma esfera de ilusão denominada Fogo por atrito.

Vejam vocês todo o desvio que existe através desse Fogo por atrito.

O Fogo por atrito corresponde a uma destruição.

Isso nada tem a ver com o Fogo do Éter ou com o Fogo do Coração, que é um Fogo por fusão, o que estritamente
nada tem a ver.

Alguns seres, é claro, e ainda hoje, e mesmo nos próximos meses, estarão extremamente seduzidos, para não dizer
entusiasmados, por esta ilusão, porque o Fogo por atrito se desenvolve muito mais facilmente, pelo próprio fato da



Presença das partículas Adamantinas, do que o Fogo do Coração.

A sutileza (e isso foi desenvolvido muito longamente pelo Arcanjo ANAEL) é a capacidade ou não para se
abandonar à Luz.

Se não há Abandono à Luz, significa simplesmente que o ego está no controle e que o ego vai arrastar a alma para
viver o Fogo por atrito, ou Fogo Luciferiano, cortando-o, ainda e sempre mais, da Verdade que, eu os lembro, não é

deste mundo, mas está no Sol, no nível do seu Espírito e do seu Estado de Ser.

Lembrem-se de que o Corpo de Estado de Ser, o Corpo de Samadhi, quando vocês alcançam este estado de
Realização do Si que os leva ao Estado de Ser, vocês são Um, Indivisível, Inteiro, Unitário e na Alegria, coisa que

jamais irá proporcionar, jamais, o Fogo por atrito.

No Fogo por atrito existem intervalos de exaltação, dando a ilusão da Luz, mas jamais sendo estabilizada.

Além disso, no Fogo por atrito, a sua vida está sujeita, cada vez mais, à lei de karma e, portanto, à lei de
Ação/Reação, e de modo algum à lei de Ação da Graça.

No Fogo por atrito não há liberação, há confinamento, há densificação, enquanto que, no Fogo do Coração, há
liberação e leveza e Ação da Graça.

São dois mundos totalmente opostos e duas Consciências totalmente opostas, mesmo se alguns seres puderem
apresentar a máscara do Fogo do Coração, isso não pode se manter, porque o Fogo por atrito vai impor o seu

caminho, quando esse Fogo por atrito se manifestar no nível do Triângulo Luciferiano ou unicamente no nível dos
chakras inferiores.

***

Questão: é a Alegria, como indicador, que mostra a diferença entre os dois?

Inteiramente.

O Fogo por atrito pode dar a impressão de um rigor, pode dar a impressão de uma sedução, pode dar a impressão da
Luz.

O Fogo do Coração dá uma Alegria, dá algo de muito mais estável.

A qualidade da Irradiação não é, efetivamente, a mesma.

Quem vibra e percebe as Vibrações, mesmo Prânicas, não pode se deixar enganar por muito tempo.

O mental pode ser enganado pela aparência e pela sedução, mas ele não pode, em caso algum, se deixar enganar
por muito tempo, para aquele que busca a Verdade do Coração.

O Fogo por atrito pode empregar, frequentemente, palavras extremamente sedutoras.

A persuasão é extremamente forte.

Vocês já viram o Arcanjo MIGUEL, ou qualquer outro Arcanjo, ou um de nós, fazer ato de persuasão frente a frente de
vocês mesmos?

Nós sempre dissemos que vocês sozinhos podem abrir o seu Coração.

Jamais nós os persuadimos do que quer que seja, de outro modo a não ser pela própria Vibração.

Nós não desejamos fazer de vocês adeptos, nem neófitos.

Nós, apenas, desejamos simplesmente, do fundo do nosso Ser, que vocês se tornem os seus próprios Mestres.

A distinção é, me parece, crucial.

Em um caso, instaura-se uma relação de dependência a algo de exterior.

No outro caso, nós buscamos criar uma situação de independência e de mestria.

Reconhecer-se-á sempre a árvore pelos seus frutos.

Agora, nós concebemos perfeitamente que alguns seres humanos têm a necessidade de se submeter, como sempre,
a uma autoridade exterior.

***

Questão: uma emoção que queima, no nível do Coração, corresponde a um Fogo por atrito?

Absolutamente não.

O Fogo por atrito não pode se manifestar no nível do chakra do Coração.

Mesmo se o Fogo que você sentir como queimando se estabelecer no Coração, em nenhum caso é um Fogo por
atrito.



Isso se chama o Fogo do Coração.

O Fogo por atrito, por definição, pode apenas se estabelecer nos dois extremos, mas jamais no Coração.

Os seus adeptos, aliás, jamais percebem a Vibração do Coração e jamais poderão, por consequência, senti-la,
enquanto aderirem a esses princípios e a esses preceitos.

***

Questão: esta queimação corresponde à destruição desta emoção?

Uma dissolução do Corpo de desejo, no Corpo de Estado de Ser, já que o Si é exatamente o inverso de uma emoção.

***

Questão: como discernir o que releva da Alegria do que releva da exaltação?

Cara irmã, não há o que discernir.

O discernimento pertence, de maneira irremediável, ao ego espiritual.

O estabelecimento na Alegria não é uma exaltação, mesmo se, por vezes, a Personalidade possa dela se servir.

Naquele momento, o Fogo se torna um Fogo que eu chamaria de Espada da Verdade, que virá cortar a ilusão, por
vezes de maneira muito violenta.

CRISTO dizia, ele mesmo, que não tinha vindo trazer a Paz, mas a Espada da Verdade.

Quem estiver estabelecido no Si pode utilizar o Fogo para cortar o que não é do Fogo da Verdade.

No entanto, eles estão na exaltação?

A exaltação faz parte da sedução.

Não há o que discernir, porque o discernimento é mental e intelectual, como sempre.

Há que perceber a Vibração real que é emanada por uma situação ou por um ser.

Obviamente, se o mental tomar conta, vocês serão sistematicamente enganados, porque vocês irão tomar
uma exaltação ou uma sedução pela Alegria do Coração.

Mas, se vocês mesmos estiverem estabelecidos na Alegria do Coração, esta questão não tem qualquer sentido.

***

Questão: podemos ter dificuldade para sentir a sua Vibração e a Vibração do "outro".

Naquele momento, as pessoas que se encontram, segundo este contexto, devem viver esta experiência da
falsificação.

Vocês não podem discernir, pelo mental ou pela intuição, o que releva do Fogo por atrito, do que releva do Fogo do
Coração.

Apenas quando vocês mesmos se estabelecem no Coração é que vocês não podem ser enganados seja pelo que for,
porque, naquele momento, na sua Verdade cardíaca, vocês sabem instantaneamente, de maneira direta, se quem

está à sua frente faz o jogo do ego ou toca a partitura do Coração.

Não é um discernimento nem uma discriminação, é uma realidade Vibratória.

Agora, se um ser se deixar abusar e se deixar enganar, é que há, através desse Fogo por atrito, que compreender e
superar, que integrar uma série de erros.

Ele irá fazê-lo ou ele não irá fazê-lo, mas isso é o caminho e a liberdade dele.

Enquanto houver vontade de discriminar (pelo mental ou pela intuição ou pela percepção Vibratória) quem não
estiver estabelecido no Coração, isso estritamente de nada serve, porque isso os remete, de maneira inexorável,

à dualidade.

Existe, em meio a essas escolas, em meio aos adeptos desta ‘boa vontade’, um número incalculável de seres
humanos que tem bom coração, no sentido mais nobre.

O bom coração não é o Fogo do Coração.

Ele ainda está colocado em uma dualidade Bem/Mal.



Agora, se esse for o caminho desses seres, então, que lhes seja feito segundo a sua fé e segundo a sua vibração.

Vocês não têm que desempenhar, nesse caso, o papel de salvador ou de socorrista.

Cada um vive o que é para viver, especialmente durante este período, com relação ao que ele quiser.

Quem vive a Alegria pelo Fogo do Coração compreende instantaneamente o que vive, porque vive isso, e quem vive
a mesma coisa percebe também, instantaneamente.

***

Questão: esta Alegria pode se perder?

Tudo depende se a porta do ego está fechada ou não.

Nos primeiros estágios e nas primeiras fases, vocês oscilam entre a consciência do ego e a Consciência do Si.

É justamente passando e repassando de uma à outra que vocês podem fazer a diferença entre o que é a Alegria e o
que é a ausência de Alegria, entre o que é a Vibração no Coração e o que não é mais a Vibração no Coração.

É atuando nessas experiências que vocês vão viver o impulso da Alma e do Espírito para se estabelecerem na
Vibração da Alegria, do Fogo do Coração.

Em um determinado momento, não há mais possibilidade de desviar desse Fogo do Coração para um Fogo inferior ou
um Fogo superior, porque, naquele momento, vocês estão firmes e estabelecidos.

A partir do instante em que a Coroa Radiante do Coração for percebida e, sobretudo agora, quando ela estiver
acoplada ao Triângulo CRISTO, MARIA e MIGUEL, é muito difícil (precisaria realmente decidir, por um pacto da

personalidade) recair no ego.

O primeiro dos indicadores a aparecer, na sua vida, quando vocês perdem a Vibração, será simplesmente que a
Alegria não existe mais e que a sua vida não vai mais se desenrolar segundo a fluidez da Unidade, mas na dificuldade

e na resistência.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que é a Graça?

A Graça é o instante em que vocês passam no Fogo do Coração e na Unidade.

Naquele momento, vocês experimentam a Alegria total em que nenhuma emoção, seja sua ou que venha do exterior,
pode afetar o seu estado.

A Graça faz com que a sua vida se desenrole, justamente, segundo o princípio da fluidez, da Unidade e da facilidade.

Todos os eventos e os encadeamentos da sua vida ocorrem em perfeita sintonia e em perfeita sincronia.

Nenhum esforço é necessário para obter seja o que for.

Não há, aliás, mais desejos, simplesmente o que é necessário para a sua evolução e a sua transformação, para o
estabelecimento do seu Fogo do Coração, que acontece de maneira natural e espontânea.

O universo e a inteligência da Luz atendem à totalidade das suas necessidades, no que diz respeito a todos os
setores da sua vida.

Isso corresponde, inegavelmente, à frase de CRISTO: "Será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?".

Enquanto não houver esta confiança, não há Graça.

A Vibração do Fogo do Coração é a Vibração da Unidade, é esta Graça, é esta confiança e esta Verdade,
esta Unidade e esse Fogo.

Nada pode ser escondido àquele que tem o Coração aberto.

Obviamente, quem está na personalidade vai crer que pode mentir impunemente, vai crer que ele vai poder portar a
máscara do ego sem que o outro a veja, o que é o próprio princípio da Consciência egotista e separada.

Aquele que Vibra o Fogo do Coração sabe de tudo, instantaneamente.

É isso a Graça.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs da minha humanidade, gratidão pela sua escuta e pela sua Presença.

Que a Paz e a Alegria da Unidade os acompanhem.

Eu lhes digo, certamente, até breve, para continuar nessa área e nessas Vibrações.

Eu lhes digo até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo trabalhando na fase final de mudança Dimensional.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, que a Paz e a Alegria estejam em vocês.

Eu volto a vocês, pelas palavras e além das palavras, por minha Presença e sua Presença, a fim de sempre mais
aproximá-los de sua Unidade.

Unidade que se desvenda e se revela em meio a seus Céus, pela reversão e pela Presença das forças vivas da Luz
Vibral Unificada, denominada ‘Força Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres’, pela Presença em seus Céus,

aproximando-se de vocês, dos Arcanjos, do Conclave Arcangélico e do conjunto das Presenças e Consciências
Unitárias.

Hoje, o que se revela em vocês, por vocês e em seus Céus, é Verdade.

O que seus olhos veem e verão são o reflexo e a realidade da revelação da Luz Vibral.

O que acontece em seus Céus acontece em vocês, vindo clarear e revelar, pela Vibração e pela Presença, a Verdade
Absoluta do que vocês são, além de projeções, além da Ilusão, além do eu.

Em meio à Vibração e à Presença em seu Templo, revela-se a vocês, o irrompimento da Luz Unitária traduzindo, para
aqueles que a Vibram, o retorno à Unidade, o retorno à Paz, o retorno à Alegria.

***

A Vibração de seu mundo, aquele onde vocês estão projetados, muda e muda doravante a cada dia, cada vez mais
rápido.

A mudança tornar-se-á cada vez mais evidente, aproximando-os inexoravelmente do Retorno e da Reversão.

A preparação minuciosa de que nós, Arcanjos, lhes damos Graça, as diferentes etapas de sua revelação e de sua
Presença, continuam.

A Vibração desse mundo muda.

O que estava separado não poderá mais estar.

A fase iniciada desde o final das Etapas Micaélicas, a alguns meses de seu tempo Terrestre, permite doravante
desvendar e revelar sempre mais a Verdade da Luz, colocando fim, em vocês como ao seu redor, à ilusão e ao que é

falso.
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A Vibração se eleva, a Vibração penetra em suas células e nesse mundo.

O movimento engrenado não poderá mais parar.

A restituição de seu Fogo do Espírito, além do Fogo do Céu, além do Fogo do Coração e do Éter, além mesmo do
Fogo da Terra, permite doravante manifestar o Espírito de Verdade, em vocês como em seus Céus.

O que é falso, o que não existe em Verdade, vai desaparecer.

Cada elemento desta matriz que não pertence à Verdade e à Unidade vai se desagregar, se dissolver.

Gradualmente e à medida do desenrolar de seus dias e de suas noites, a Verdade irá aparecer a vocês Una e
Unificada pela Vibração, pelo Coração.

***

A revelação é Alegria.

A Alegria é Vibração porque o Coração é Vibração.

Confiem nela, confiem na Alegria, vão para a Unidade de um caminho de Alegria, um caminho de facilidade, um
caminho de Paz.

A Alegria não se opõe a nada, a estritamente nada, em seu Espírito como em seu ambiente.

A Alegria é evidência e Vibração, manifestação de sua Presença Unificada, de sua reversão à Verdade, da
fecundação pelo Espírito reencontrado, dessa matéria desviada.

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da lei de Um, a fim de que se estabeleça a vibração de sua
Presença, sua Consciência deve se voltar para o que é verdadeiro e se afastar do que é falso.

O Verdadeiro é Vibração, o falso não é Vibração.

A Vibração percorre a gama da Criação e dos mundos incriados desde o tempo inicial até os tempos mais extremos
além do Tempo.

Os mundos Unificados são os mundos de Vibração, de forma e de cor e de agenciamento, livres de toda fixação.

O mundo em meio ao que vocês eram projetados, em meio ao que vocês eram identificados, irá desaparecer a cada
dia, a cada dia um pouco mais, permitindo-lhes descobrir e revelar, a cada um e a cada uma, a Verdade do que vocês

são.

Os mecanismos mesmo do que foi desviado ser-lhes-ão revelados em totalidade.

Nada mais do que é força de oposição e de resistência poderá persistir frente a A Verdade.

O que está em jogo agora é o estabelecimento de sua Vibração, Vibração que condicionará e orientará seu destino
e seu caminho em meio aos mundos Unificados.

***

A Vibração é alívio e leveza.

A Presença é lucidez, lucidez quanto ao que vocês são e não mais ao que vocês acreditavam.

Percepções e Vibrações novas, nesse Templo que é seu corpo, como em seus Céus, revelar-se-ão a cada dia um
pouco mais nos verdadeiros Céus e em sua Vibração, bem além do Templo aprisionado, desse corpo pesado que os

mantém prisioneiros.

A chave de seu alívio é o Coração, a Vibração de sua Presença, leveza da realização do Si, onde nenhum medo pode
persistir.

Em meio ao Ser, no centro de toda Consciência, qualquer que seja sua forma, sua Dimensão e sua Vibração, situa-se
a Vibração do Um, de A Fonte.

O Si, a Vibração de A Fonte, sua Presença, basta a ela mesma porque ela é totalidade, Alegria e expansão infinita.

Identificados a esta Consciência, vocês são Seres de Graça, de Unidade e de Verdade.

O que pode temer o Si em meio às resistências ilusórias desse mundo?

Nada pode afastar novamente a Vibração e a presença do Ser encontrado, nada pode alterar a Vibração da Graça, a
Vibração de sua Presença.

A dissolução de Crenças, ilustrando-se em vocês mesmo pela simplificação de seus pensamentos, aonde a
ordenação vai ao mais simples, ao mais direto, onde as provas do passado oriundas de Crenças e do peso

desaparecem pouco a pouco.



Sua vida, em meio mesmo a essa projeção, tornar-se-á Vibração e evidência e simplicidade.

***

A vibração da Presença é humildade e simplicidade.

Essas não são, em suas palavras, palavras vãs, mas sim as palavras traduzindo a Verdade da Unidade.

Cabe a cada um e a cada uma dentre vocês se estabelecerem na clareza, na simplicidade e na humildade.

Apenas aceitando e vivendo o fato de ser nada, aqui mesmo, em sua projeção, que vocês irão alcançar e viver o
Todo, Filho da Lei de Um retornando à sua Essência, à sua Vibração e à sua Unidade.

Cada um e cada uma dentre vocês permanece e permanecerão, até o final dessa projeção, disponíveis para sua
Vibração, disponíveis para sua Presença, que os conduzirão, por ressonância, ao que devem ser, ao que devem se

tornar, em Verdade e em Unidade.

O que denominamos ‘4 Pilares’, devendo ressonar e ressoar a cada respiração, a cada ação, a cada momento e a
cada implicação de sua vida, para ali manifestar Presença e Vibração.

Como Anjo da Presença e Arcanjo da reversão, eu cuido e atuo no Orbe dimensional o mais próximo, doravante, de
sua Terra, apoiado pela vanguarda da Frota Intergaláctica de Luz, denominada, por vocês, os Anjos do Senhor.

Sua Presença e sua Vibração tornar-se-ão, nesse momento mesmo, cada vez mais intensa, cada vez mais evidente.

Vocês irão viver, durante o que chamam de trimestre final deste ano, o que foi denominado por outros ‘revelações’ e
‘divulgações’.

Eu prefiro, quanto a mim, chamar isso de ‘revelação’: Reversão e Presença.

Os Céus falsificados irão se despedaçar.

***

Como sua visão tornar-se-á real e verídica, no tocante a vocês como no tocante a nós, o resto, a iluminação da Luz, a
iluminação de sua Presença e da Vibração irá permitir-lhes, a cada um e a cada uma, ver em Verdade, bem além da

visão, pela Vibração e pelo Coração, identificar o que é Verdadeiro, o que é Graça, por oposição ao que não o é, sem
julgamento, sem resistência.

*

Vibração ... Presença ... Unidade ...

*

... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um e Filhos da Fonte, Fonte de vocês mesmo, instrumentos e protagonistas da eternidade, instrumentos e
protagonistas do desvendamento.

Revelação.

Presença.

Vibração da Unidade.

Abrasamento de Alegria.

Divulgação.

Revelação.



Em Unidade, no Si.

Há todos os Outros e revelação de todos ou Outros, em meio aos mundos Unificados.

A destruição quase total das ‘franjas de interferências’, denominadas astral planetário, está quase realizada,
traduzindo-se, para vocês, de maneira visível, por modificações consideráveis do Sol e da Terra.

Um novo espaço se desenha, uma nova Vibração aparece, modificando e transformando o contexto de sua
Presença.

Não há nada a recear do exterior.

Há apenas que cuidar, que manter os ‘4 Pilares’, a fim de não ser confrontado com o choque e com o medo da
revelação da Unidade, não unicamente na revelação do Si, Interiormente, mas também em seus Céus.

Os mecanismos do novo e do recém-chegado estão em curso.

A intensificação Vibratória vai tornar-se, conforme seus sentidos, palpável, palpável e visível mesmo aos seus olhos
de carne porque a hora chegou de viver em Verdade, no Interior como no exterior, a Revelação.

O tempo descontado termina.

O tempo não tem mais que ser reduzido porque o tempo chegou e o tempo é agora.

*

Vibração ... Presença a vocês mesmo.

*

... Efusão Vibratória ...

***

A Vida da Graça retorna.

Vocês trabalharam para isso.

A memória do que retorna, aliás.

A Presença a vocês mesmo é também a Presença, em meio aos seus Céus, da Revelação.

Vocês jamais estiveram sozinhos, simplesmente os tempos não estavam cumpridos, o que é o caso hoje.

Sua tarefa, se tanto é que se pode falar de tarefa, é doravante encontrarem-se em totalidade, a fim de se alinharem
com a Revelação.

Há sincronia e Unidade na Graça da revelação de sua Presença Vibratória e da Presença, em seus Céus, da Luz
Vibral.

O que muitos de vocês denominam Onda Galáctica, se faz sentir cada vez mais seus efeitos, no Si, no Interior, como
na ilusão, com efeitos diametralmente opostos.

No Si, isso é Alegria e Presença, pela Vibração.

Na ilusão, isso é dilaceramento, ilusão de separação.

O que vocês escolhem?

O que vocês desejam?

Sua Vibração decide.

Separação e resistência, Presença e Unidade.

Absolutamente ninguém, absolutamente nenhum fato nem qualquer evento poderá ir ao encontro de sua Vibração,
que isto seja Presença ou ausência.

Tudo será absolutamente conforme ao que vocês são em Verdade, para cada um e para cada uma.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, Presença e Vibração.

O que vem a vocês, como em seus Céus, será diferente, segundo seu estado Vibratório e de Presença.

Alegria infinita de reencontrar o que vocês são, se sua Vibração é Presença.

Choque, terror e medo, se sua Vibração está ausente.

Cabe a vocês Vibrar ou não Vibrar.

Cabe a vocês estar Presente ou não estar Presente.

Será feito estritamente conforme sua Vibração e conforme sua Presença.

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de estrelas, a ronda de seus Céus começa a se
estabelecer sob novas regras e novas formas.

As Vibrações novas que percorrem e que percorrerão seu corpo e seu Espírito assinalam a Reversão.

Quanto mais vocês aderirem e se identificarem à Vibração da Graça e da Presença, mais vocês estarão pacificados
e na Alegria.

Não há nada a temer para ninguém, para quem quer que seja porque tudo será justo e tudo estará em seu lugar.

O acaso não tem lugar no que se estabelece.

***

Seu único papel, em humildade e em simplicidade, é acolher e resplandecer a Unidade que vocês são.

Todo o resto é apenas manifestação e agitação da personalidade.

Vão e se dediquem ao conjunto de suas ocupações, lúcidos e Conscientes, Presentes e Vibrantes.

Todo o resto, absolutamente todo o resto articular-se-á segundo as leis da Verdade absoluta da Luz Unitária, e essas
leis são Inteligência Absoluta.

Apenas o ego que pode vislumbrar e imaginar outra possibilidade.

Nós viemos, nós, Arcanjos e o conjunto da Confederação Intergaláctica, para reavivar, em vocês, o juramento da
Fonte e sua promessa de reunificarem-se, no final dos Tempos.

Esse momento é agora.

Reflitam no agora: o Agora.

Ele se espalha na ampulheta de sua trama temporal, na ampulheta de sua trama de Consciência.

Em breve, ninguém poderá dizer que não sabia.

Em breve, ninguém poderá negar o que viu.

Nós estamos com vocês porque vocês são uma parte de nós, do mesmo modo que nós somos uma parte de vocês.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, como dizia Cristo: “Vigiem e orem porque ninguém
sabe o momento nem a hora”.

O momento e a hora chegaram.

Estão aí, em vocês e em seus Céus.

Regozijem-se, o que vem é Graça, o que vem é Alegria.

Não escutem jamais a voz da ilusão que desejaria mantê-los na ilusão, dissimulando o que vem e o que chegou.

Há apenas Verdade e Unidade a sua exclusivamente, sua Presença, sua Vibração e sua Consciência.

Que a Consciência se mantenha à escuta.

A percepção mesmo de sua Presença é a garantia de não ser enganado ou abusado porque na Presença, se
estabelece a Verdade.

Bem amados Filhos da Lei de Um, eu vou agora, em Unidade e em Verdade, Vibrar como é doravante possível, de
minha Presença a sua Presença, em silêncio.

Será minha maneira de saudar sua Unidade e sua Verdade, e também, de dizer-lhes até breve.

Até logo, eu sou Uriel.



************
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 ~ COMUNHÃO SOLAR ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês, acompanhado do Arcanjo Uriel, pela Efusão e Radiação, a fim de lhes
permitir viver, na Presença e na Vibração, uma nova etapa da sua comunicação, decorrendo diretamente da sua

vivência individual e coletiva, permitindo estabelecer, como Arcanjo da Relação, uma nova forma de comunicação.

Comunicação não mais em ressonância com os apoios que vocês conhecem habitualmente na sua Dimensão (como
as emoções, os olhares, a palavra, os comportamentos), mas diretamente estabelecida na sua Presença.

Trata-se, portanto, de viver e de Vibrar um fenômeno e um mecanismo novo, realizáveis Graças à Coroa Radiante da
Cabeça, à Coroa Radiante do Coração, ao Despertar da sua Tri-Unidade.

Assim, o trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, tendo permitido a reversão do Triângulo frontal, vai poder estabelecer,
a partir de agora, em vocês, um novo modo de comunicação, um modo de relação novo que, se vocês efetivamente

quiserem, nós chamaríamos juntos, vocês e eu, assim como o Arcanjo Uriel, de Comunhão.

***

Tem sido frequentemente relatada, no que concerne ao Triângulo da nova Tri-Unidade, a ressonância e
a Comunhão em vocês do despertar, a Vibração Ki-Ris-Ti, a Vibração Miguel e a Vibração IS-IS, permitindo vibrar

nesta nova Tri-Unidade em Comunhão.

Comunhão, aspecto Vibratório da sua Presença bem mais ampla, transbordando amplamente o quadro da sua
Presença a você mesmo, o Si, e permitindo estabelecer, em vocês, nesta Comunhão, uma forma de Revelação que

eu qualificaria de Solar, em meio da qual a Vibração Tri-Unitária, Cristo, Maria e Miguel, reunifica-se para fazer
apenas uma.

Assim é esta Comunhão.

ANAEL e URIEL – 24 de outubro de 2010
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***

Eu vou então, se quiserem (porque eu voltarei entre vocês, pelas palavras, a partir desta noite), deixar se expressar,
pela sua Vibração e pela sua Presença, o Arcanjo Uriel que vai, pouco a pouco, pela sua própria Presença e pela sua
própria ressonância, fazê-los viver a Comunhão Solar, o princípio da Eucaristia Nova, em ressonância com o Estado

de Ser retornando a vocês, data importante além do seu tempo temporal, assinalando uma Nova Aliança.

Aliança do Fogo, Aliança da Eternidade, Aliança da Alegria.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrela, eu permaneço naquele a quem eu guardo e, com vocês, na
ressonância do silêncio, deixando trabalhar agora o Arcanjo Uriel.

***

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, aqui presentes, Bem Amadas Sementes de Estrelas sobre esta Terra, a Nova
Aliança se revela agora a Vocês.

Ela é comunicação, Presença e Vibração, permitindo-lhes, além do Si, realizar a sua Essência.

A Comunicação nova, comunicação onde não existe mais distância, comunicação onde não existem mais sentidos,
mas, sim, uma justaposição, uma identificação, uma interiorização, do Princípio ou Logos Solar no que vocês são.

Esse dia está próximo, ele é mesmo agora, no plano Vibratório, antes mesmo de estar visível em seus Céus, como
assinalado pelo Arcanjo Anael há alguns dias.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença e pela Presença do Arcanjo Anael, e pela Presença de
vocês, vamos, juntos, reunificar as três pontas, os três Triângulos.

Vamos reunificar a tripla Irradiação Tri-Unitária da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, a fim de que a Vibração
do Logos Solar se identifique, inteiramente, e se manifeste no calor do seu ser, na Revelação da sua Essência de

Fogo, agora.

Para isso, e na virtude do que eu sou, vamos, juntos, nos comunicar e comungar na linguagem Vibral original.

Comecemos.

*

Pela Vibração IS-IS.

Comunguemos.

Acolhamos.

Silêncio e Presença na Vibração.

... Efusão de Energia ...

*



Comunguemos agora pelo segundo termo do Logos Solar: Ki-Ris-Ti.

... Efusão de Energia ...

*

Acolhimento. Vibração e Presença Cristo. Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Em

Na minha Presença, na Presença do Arcanjo Anael, na Presença de vocês, acolhamos.

Vibração e Presença Miguel, terceiro termo do Logos Solar.

... Efusão de Energia ...

*

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Revelação da Aliança do Fogo.

Is-Is, Ki-Ris-Ti e Miguel, reunidos em Comunhão, pela Graça da Unidade, pela Graça da Verdade, pela Graça da sua
Presença, pela Graça de nossa Presença, nós, Arcanjos, realizamos e vivemos a Aliança.

Aliança do Fogo, em Unidade e em Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

A comunicação torna-se Una.

De Essência a Essência, de Espírito a Espírito.

Comunhão revelando a Aliança.

Acolhimento.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

*



Alegria infinita.

Coro dos Anjos reencontrado.

Juramento e promessa glorificados, desvendando a Aliança do Fogo, Aliança da Unidade.

Graça.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos juntos, Unidos e Unificados, no silêncio e no canto da Aliança.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Comunhão e Aliança, despertando e ativando a Morada da Paz Suprema.

Aliança do Fogo.

Aliança da Eternidade assinalando o retorno à sua Eternidade.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Vibração.

Alegria.

Graça e Felicidade.

... Efusão de Energia ...

*

A Luz Vibral.

Doação e abandono.

Graça infinita existente em cada um e em cada uma.

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

De Coração a Coração.

Aliança.

... Efusão de Energia ...

*

Unidos e Unificados pela Graça da Aliança e pelo Fogo.

Comunguemos.



Filhos da Fonte.

... Efusão de energia ...

*

Amor e Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

Novamente, acolhimento e Comunhão.

... Efusão de Energia ...

*

Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, o Arcanjo Anael e eu mesmo, Arcanjo Uriel,
vamos deixá-los recolher-se, neste Estado de Comunhão.

Eu lhes digo, em Nosso Nome, que a Paz da Unidade e a gratidão da Nova Aliança sejam.

E assim é.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de me reencontrar entre vocês para, sempre, dialogar.

Então, recebam todas as minhas bênçãos e todo o Fogo da minha Presença entre vocês.

***

Questão: qual é a diferença entre o chacra do Coração e a Coroa do Coração?

Então, aí, caro amigo, o que é chamado de Coroa Radiante do Coração é o chacra do Coração sobre o qual foi
colocada uma Vibração periférica muito mais importante do que o que existe no próprio interior do chacra do Coração.

É a conjunção do chacra do Coração com o que foi chamado de Fogo do Coração, ou seja, a agregação, pela
abertura conjunta do chacra do Coração e do que vocês chamaram, eu creio, de nono corpo (Ponto ER do corpo).

Quer dizer que, naquele momento, cria-se um processo específico, em que as partículas Adamantinas, que estão
presentes em número cada vez mais importante, poderão vir, do mesmo modo que elas se agregam no nível do canal

do Éter, elas poderão vir se situar na periferia do chacra do Coração.

Portanto, a Coroa Radiante do Coração é bem mais do que o chacra do Coração.

Eu especifico, contudo, que essas partículas Adamantinas vão, como dizer..., estabilizar, de algum modo, o chacra do
Coração e também o chacra do nono corpo, ou seja, vão permitir estabelecer doravante, vocês sabem, a nova Tri-

Unidade, quer dizer, a capacidade, para o plano da Luz Vibral, para vir indiretamente tocá-los no Coração.

Portanto, nós podemos, imediatamente, como as partículas Adamantinas, tocá-los diretamente no Coração.

É o que muitos de vocês começam a experimentar, a sentir, essas espécies de calor intenso, no nível do peito, de
Vibração ou de compressão, em alguns casos expressando o acesso ao Si.

E, para muito em breve, para a maior parte, ao Estado de Ser.

***

Questão: quando se fala de Vibração, isso supõe um movimento de rotação?

Por vezes sim, por vezes não.

A ativação, por exemplo, do nono corpo, vai se refletir, geralmente, por uma Vibração que não é rotativa.

O.M. AÏVANHOV – 24 de outubro de 2010
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As Vibrações percebidas, por exemplo, nos novos corpos não estão ainda, propriamente falando, nem nos corpos,
nem nos chacras constituídos, já que estão, eles, no nível multidimensional.

Por exemplo, a ativação do 11º corpo, que é recente desde o ano passado, reflete-se por Vibrações que circundam a
boca.

Elas não são, no entanto, circulares.

Do mesmo modo que a ativação da androginia, no nível do 12º corpo, dá Vibrações que se estendem sobre as asas
do nariz.

As Vibrações-rotações estão ligadas, antes de tudo, aos chacras principais e, sobretudo, agora, à restituição à sua
integridade no nível da totalidade do sexto chacra, que é bem mais, como vocês compreenderam, do que o terceiro

olho.

***

Questão: joias em metal em torno do pescoço, presilhas no cabelo, podem interferir nessas Vibrações?

Então, cara amiga, quando você coloca, no alinhamento do eixo central dos chacras (sobretudo agora que o ‘tubo de
Cristal’ existe entre o chacra do Coração pela Lemniscata Sagrada que volta a subir até o Bindu), algo, sobre esse

eixo, você arrisca ter amplificações ou reduções, de acordo com o que você coloca.

É preciso ser, eu diria, prudente.

Não é preciso banir, mas é preciso ‘estar atenta’ ao que acontece quando você coloca agora colares ou cristais sobre
o eixo que é aqui.

Não há, propriamente falando, regra geral.

Cabe a você perceber o efeito que isso tem.

Você compreendeu, através do que eu acabo de dizer, que não é nem necessário amplificar, nem necessário reduzir.

Portanto, você pode muito bem imaginar uma joia que será neutra nesse nível.

Isso depende também da sensibilidade ou da suscetibilidade de cada um.

***

Questão: desde essa manhã tenho a visão de triângulos no meu canal em ressonância com dois pontos à
frente e dois pontos atrás. Ao que isso corresponde?

Então, cara amiga, assim como sabe, a estrutura cristalina do ser humano é uma realidade nos mundos
multidimensionais, que isso se refira aos corpos de Luz de 5ª Dimensão, que isso se refira aos corpos das outras

Dimensões.

A geometria, em particular, que foi chamada de ‘fractal’, corresponde aos arranjos das facetas de Luz, das partículas
Adamantinas constituídas cada uma de seis fótons.

O que você percebe é a ignição dessas estruturas Adamantinas.

***

Questão: há uma relação entre os novos corpos e o DNA humano?

Sim, necessariamente.

A ativação das cinco novas chaves Metatrônicas, em relação com os cinco novos corpos, está restituindo-os ao seu



DNA original, que é constituído não de duas fitas, mas de 12 fitas.

Portanto, as cinco novas frequências correspondem a ‘cinco pares de fitas’.

Aliás, o DNA, uma vez que você fala desta molécula, desta proteína, eu lhe digo, em suma, o DNA que você tem é um
DNA que foi amputado.

Já os seus cientistas dizem que há 80% que de nada servem.

Eles nada compreenderam, porque 80% são o ‘DNA das suas Linhagens’.

Mas, independentemente disso, privaram o acesso à Multidimensionalidade, como vocês sabem, por um
confinamento no nível das diferentes camadas elétricas, eletromagnéticas que existem.

Mas também, no nível celular, é o mesmo princípio.

Retiraram-lhes, literalmente, as cinco fitas de DNA.

É o mesmo princípio da falsificação Luciferiana, que nós já explicamos no nível da coroa da cabeça, que estava
restrita à zona frontal.

É o mesmo princípio.

Então, é claro, este DNA é multidimensional e está presente, por exemplo, nos seres que têm as estruturas em
carbono e que estão na 3ª Dimensão Unificada, como os Vegalianos, por exemplo.

***

Questão: o Corpo de Estado de Ser corresponde às 12 fitas de DNA que serão então restituídas?

Então, aí, cara amiga, isso depende de qual é a estrutura desse Corpo de Estado de Ser.

Ele tem uma Dimensão específica.

Isso permite ser um corpo de Luz, um corpo de Cristal, um corpo de Diamante.

Pode ser um corpo muito mais simples na aparência, como, por exemplo, na 24ª Dimensão ou como os seres de 21ª
Dimensão.

Naquele momento, não há mais DNA, no sentido em que vocês entendem.

Há ‘codificações Vibratórias’, cujos apoios não são mais as cadeias moleculares do seu DNA na terceira Dimensão,
ou o que está também presente na 3ª Dimensão Unificada.

São estruturas Vibratórias analógicas no plano conformação, mas não se pode mais falar, naquele momento, de
estrutura de DNA.

É outra coisa.

O que permanece comum é a arquitetura, através do simbolismo da Cruz e os quatro Hayot Ha Kodesh,
simplesmente, e o acoplamento dois a dois.

***

Questão: sentir-se como aturdida pode refletir uma necessidade de adaptação do corpo físico?

Cara amiga, desde que a Coroa radiante da cabeça, as Estrelas, estejam inteiramente ativadas, desde que o
Triângulo da Tri-Unidade esteja realizado, desde a reversão do Triângulo, o corpo vive fenômenos por vezes muito

violentos e muito específicos.

Isso não significa que há uma dificuldade de adaptação.

Não é porque você tem dores em barra, vertigens, ou outros, que isso signifique que você não integrou.



Isso significa simplesmente que você está plenamente dentro.

Não quer dizer, tampouco, que isso vai desaparecer, porque nós vamos reforçar isso, nós os prevenimos, até o final
deste ano.

Portanto, se isso se torna insuportável, coloca-se no Si e não se move mais.

***

Questão: elevar-se Vibratoriamente provoca uma elevação Vibratória dos outros?

Cara amiga, nós havíamos simplesmente expressado que vocês entrariam, agora, desde 29 de setembro, 30 de
setembro, no sentido do Serviço.

Miguel os nomeou Semeadores de Luz.

É a única coisa que vocês têm a fazer.

É realizar, como Um Amigo, o Si.

Se vocês realizarem o Si, se vocês conectarem com o seu Estado de Ser, se vocês ativarem as suas diferentes
Lareiras, vocês realizam o trabalho mais crucial que vocês poderiam realizar.

Para vocês, é claro, mas também no sentido do Serviço aos seus Irmãos e às suas Irmãs.

Portanto, é evidente que o nível Vibratório de um ser humano que atinge esses níveis de Consciência favoreça a
elevação da totalidade, mas isso favorece também as resistências daqueles que são opostos.

***

Questão: se a Luz pode penetrar diretamente no Triângulo do Coração, o que é então das Estrelas de Maria?

Mas é justamente a ativação das 12 Estrelas de Maria que permitiu que penetrasse diretamente no Coração.

Se não tivesse havido a ativação das 12 Estrelas de Maria, isso jamais teria podido penetrar diretamente no
Coração.

Eu os lembro de que o Coração está em ressonância com o centro da cabeça.

É a Roda na Roda.

A Roda na Roda não estava ativa anteriormente.

Lembrem-se também de que o que acontece na Vibração, seja no Triângulo Sagrado, no Triângulo da Tri-Unidade,
ocorre também na sua cabeça, no nível do cérebro.

Isso não é absolutamente contraditório.

Bem ao contrário.

Vocês não são constituídos apenas de um Coração.

Mas, era importante que a Luz Vibral, que o conjunto da Tripla radiação que lhes chegava, chegue, um dia, a se
estabelecer diretamente no Coração.

É isso o retorno à Unidade e a translação Dimensional.

É exatamente o que vocês vivem.

***

Questão: como saber se esse famoso Triângulo da cabeça inverteu-se, a título individual?



Ele se inverte apenas quando a Coroa Radiante do Coração e o Triângulo da Tri-Unidade estão ativos, no nível do
peito.

E, além disso, não é algo que se saiba.

É algo que se vibra.

***

Questão: quais são então as percepções que estão ligadas a esta forma de Vibração?

É, simplesmente, que aparece um ponto de Vibração situado muito exatamente aqui (ndr: na base do nariz), e o
Triângulo, naquele momento, está perfeitamente desenhado, não estando mais centrado no ponto AL, mesmo se a

Coroa passar por AL.

O ponto AL permanece onde ele está.

O Triângulo que se criou é um novo Triângulo.

Nada tem a ver com os Triângulos que lhes foram comunicados.

***

Questão: no Apocalipse de São João, ele faz referência a um dragão de sete cabeças com, sobre cada
cabeça, um, dois ou três chifres. Qual é a explicação?

Eu creio que Sri Aurobindo sempre lhes disse, agora, para não tornar o livro amargo.

Ele lhes disse que esse livro é doce à boca e amargo ao ventre.

Ele foi escrito de acordo com uma estrutura Vibratória específica e que vocês poderiam sempre tentar encontrar as
explicações para o que foi escrito, mas que essas explicações são apenas a retórica e não têm qualquer utilidade

com relação ao que está descrito no nível Vibratório.

***

Questão: como parar o mental?

Caro Amigo, o mental se para sem trabalhar com o mental.

O mental não é de qualquer utilidade para fazê-lo calar.

Portanto, não é sua vontade que vai dizer «cale-se», porque você jamais irá calá-lo. 

É simplesmente, isso se denomina, me parece também em seus dias, meditação.

A partir do momento em que as Vibrações se instalarem, basta simplesmente levar a Consciência nas Vibrações e na
sua respiração e você verá que o mental vai se calar.

Primeiro, alguns segundos.

Em seguida, alguns minutos.

E na sequência, cada vez mais tempo.

***

Questão: reencontrar grupos de almas faz parte da realidade ou da falsificação?



Isso pertence, definitivamente, à matriz.

Vocês são corpo-alma-Espírito.

Mas vocês são, antes de tudo, Espírito.

É o Espírito que vocês vão reencontrar, ao menos nós esperamos, muitos de vocês, mesmo se vocês levarem o
corpo.

A alma é um intermediário ligado à matriz e, portanto, às encarnações tomadas na matriz.

Portanto, vocês reencontrariam almas gêmeas, irmãs..., o que vocês chamam de ‘famílias de almas’, porque vocês
tinham os mesmos polos de interesse Vibratórios.

Mas, agora, não é mais questão de reencontrar tudo isso, eis que pertencente à falsificação.

O importante é reencontrar as suas Linhagens espirituais, as suas Linhagens Vibratórias.

Isso é válido para uma época, porque o fato de colocar em ressonância grupos de almas, famílias de almas, podia
desencadear movimentos Vibratórios.

Agora, terminou tudo isso, porque o objetivo é ‘juntar-se ao Espírito’, para a maior parte de vocês.

Agora, se seu caminho for prosseguir com a alma, é a sua escolha.

***

Questão: poderia explicar a qual contexto pertence o fato de partir com o corpo?

Mas a diferentes contextos.

Há múltiplos destinos e múltiplas formas.

Portanto, não há um caminho único, se você manter o corpo.

Você pode manter o corpo para aportar um material, você pode manter o corpo porque ele irá se transformar, no
último final, em um corpo de Vibrações diferentes, para aqueles que irão permanecer até o final, e você pode também

levar o corpo, por exemplo, na Intraterra.

Não há um único destino para aqueles que mantêm o corpo.

Ele é múltiplo também.

Do mesmo modo que para aqueles que não mantiverem o corpo, há múltiplos destinos, de acordo com a origem
Dimensional.

É o mesmo princípio.

Mas eu os lembro de que de nada serve conhecer isso.

O mais importante é vibrar.

É a sua Vibração que irá guiar.

Não são vocês que vão decidir: «eu quero manter o meu corpo ou eu não quero manter o meu corpo».

Não são vocês que decidem: «eu quero ir para lá ou para lá».

É a sua Vibração quem decide.

***



Questão: existem diferentes tipos de serviço a Gaïa?

Vocês estão no Serviço pela Vibração que vocês são.

É preciso perder os hábitos de compreender o Serviço como o serviço encarnado.

Vocês estão em um ‘Serviço de Luz’, porque vocês estão na Vibração.

Se a Vibração que vocês são, que eu expressei há pouco, tornar-se cada vez mais irradiante ou difusora, se
quiserem, a Luz que vocês irão emitir não tem necessidade de ser dirigida no sentido do Serviço, de dizer: «eu vou

nutrir ali 10 %, ali 10 %».

É a Inteligência da Luz que age.

Querer se colocar esse gênero de questão é querer dirigir a Luz.

Mas a Luz não tem necessidade de ser dirigida.

Ela É.

***

Questão: como acontecem as afinidades entre Espíritos?

Elas são Vibratórias.

É a Vibração quem decide, é a Inteligência a Luz.

Ela se faz natural e espontaneamente, contrariamente ao que vocês têm o hábito de buscar sobre esse mundo,
devido às suas faltas, inerentes à constituição desse corpo.

***

Questão: o funcionamento na estrutura geodésica de 24 Unidades aplicar-se-á à Dimensão humana?

Ela se aplica unicamente à 5ª Dimensão.

Nós estamos reunidos, mesmo sendo da 9ª Dimensão, na 5ª Dimensão, em 24.

As Estrelas de Maria e a Vibração das Estrelas de Maria estão situadas acima, no plano Dimensional da 11ª à 18ª
Dimensão.

Elas não estão, portanto, em 24, mas em 12.

A estrutura de Consciências Unificadas que lhes foi dada, em seu tempo, por Ramatan, corresponde à terceira
Dimensão unificada e à 5ª Dimensão.

***

Questão: é graças a essas estruturas que o Supramental trabalha?

Felizmente não.

Você trabalha no interior de você mesmo, sozinho, estritamente sozinho.

Depois vocês podem criar o que eu chamaria de Supra-Consciências ou Super-Consciências, ligadas à famosa
estrutura geodésica.

Mas isso vocês não têm que decidir com a cabeça.



Isso se faz espontaneamente.

E isso se fará espontaneamente.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Eu lhes digo até breve, com todo o meu Amor.

************
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 ~ COMUNHÃO SOLAR ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês, acompanhado do Arcanjo Uriel, pela Efusão e Radiação, a fim de lhes
permitir viver, na Presença e na Vibração, uma nova etapa da sua comunicação, decorrendo diretamente da sua

vivência individual e coletiva, permitindo estabelecer, como Arcanjo da Relação, uma nova forma de comunicação.

Comunicação não mais em ressonância com os apoios que vocês conhecem habitualmente na sua Dimensão (como
as emoções, os olhares, a palavra, os comportamentos), mas diretamente estabelecida na sua Presença.

Trata-se, portanto, de viver e de Vibrar um fenômeno e um mecanismo novo, realizáveis Graças à Coroa Radiante da
Cabeça, à Coroa Radiante do Coração, ao Despertar da sua Tri-Unidade.

Assim, o trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, tendo permitido a reversão do Triângulo frontal, vai poder estabelecer,
a partir de agora, em vocês, um novo modo de comunicação, um modo de relação novo que, se vocês efetivamente

quiserem, nós chamaríamos juntos, vocês e eu, assim como o Arcanjo Uriel, de Comunhão.

***

Tem sido frequentemente relatada, no que concerne ao Triângulo da nova Tri-Unidade, a ressonância e
a Comunhão em vocês do despertar, a Vibração Ki-Ris-Ti, a Vibração Miguel e a Vibração IS-IS, permitindo vibrar

nesta nova Tri-Unidade em Comunhão.

Comunhão, aspecto Vibratório da sua Presença bem mais ampla, transbordando amplamente o quadro da sua
Presença a você mesmo, o Si, e permitindo estabelecer, em vocês, nesta Comunhão, uma forma de Revelação que

eu qualificaria de Solar, em meio da qual a Vibração Tri-Unitária, Cristo, Maria e Miguel, reunifica-se para fazer
apenas uma.

Assim é esta Comunhão.

ANAEL e URIEL – 24 de outubro de 2010
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***

Eu vou então, se quiserem (porque eu voltarei entre vocês, pelas palavras, a partir desta noite), deixar se expressar,
pela sua Vibração e pela sua Presença, o Arcanjo Uriel que vai, pouco a pouco, pela sua própria Presença e pela sua
própria ressonância, fazê-los viver a Comunhão Solar, o princípio da Eucaristia Nova, em ressonância com o Estado

de Ser retornando a vocês, data importante além do seu tempo temporal, assinalando uma Nova Aliança.

Aliança do Fogo, Aliança da Eternidade, Aliança da Alegria.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrela, eu permaneço naquele a quem eu guardo e, com vocês, na
ressonância do silêncio, deixando trabalhar agora o Arcanjo Uriel.

***

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, aqui presentes, Bem Amadas Sementes de Estrelas sobre esta Terra, a Nova
Aliança se revela agora a Vocês.

Ela é comunicação, Presença e Vibração, permitindo-lhes, além do Si, realizar a sua Essência.

A Comunicação nova, comunicação onde não existe mais distância, comunicação onde não existem mais sentidos,
mas, sim, uma justaposição, uma identificação, uma interiorização, do Princípio ou Logos Solar no que vocês são.

Esse dia está próximo, ele é mesmo agora, no plano Vibratório, antes mesmo de estar visível em seus Céus, como
assinalado pelo Arcanjo Anael há alguns dias.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença e pela Presença do Arcanjo Anael, e pela Presença de
vocês, vamos, juntos, reunificar as três pontas, os três Triângulos.

Vamos reunificar a tripla Irradiação Tri-Unitária da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, a fim de que a Vibração
do Logos Solar se identifique, inteiramente, e se manifeste no calor do seu ser, na Revelação da sua Essência de

Fogo, agora.

Para isso, e na virtude do que eu sou, vamos, juntos, nos comunicar e comungar na linguagem Vibral original.

Comecemos.

*

Pela Vibração IS-IS.

Comunguemos.

Acolhamos.

Silêncio e Presença na Vibração.

... Efusão de Energia ...

*



Comunguemos agora pelo segundo termo do Logos Solar: Ki-Ris-Ti.

... Efusão de Energia ...

*

Acolhimento. Vibração e Presença Cristo. Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Em

Na minha Presença, na Presença do Arcanjo Anael, na Presença de vocês, acolhamos.

Vibração e Presença Miguel, terceiro termo do Logos Solar.

... Efusão de Energia ...

*

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Revelação da Aliança do Fogo.

Is-Is, Ki-Ris-Ti e Miguel, reunidos em Comunhão, pela Graça da Unidade, pela Graça da Verdade, pela Graça da sua
Presença, pela Graça de nossa Presença, nós, Arcanjos, realizamos e vivemos a Aliança.

Aliança do Fogo, em Unidade e em Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

A comunicação torna-se Una.

De Essência a Essência, de Espírito a Espírito.

Comunhão revelando a Aliança.

Acolhimento.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

*



Alegria infinita.

Coro dos Anjos reencontrado.

Juramento e promessa glorificados, desvendando a Aliança do Fogo, Aliança da Unidade.

Graça.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos juntos, Unidos e Unificados, no silêncio e no canto da Aliança.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Comunhão e Aliança, despertando e ativando a Morada da Paz Suprema.

Aliança do Fogo.

Aliança da Eternidade assinalando o retorno à sua Eternidade.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Vibração.

Alegria.

Graça e Felicidade.

... Efusão de Energia ...

*

A Luz Vibral.

Doação e abandono.

Graça infinita existente em cada um e em cada uma.

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

De Coração a Coração.

Aliança.

... Efusão de Energia ...

*

Unidos e Unificados pela Graça da Aliança e pelo Fogo.

Comunguemos.



Filhos da Fonte.

... Efusão de energia ...

*

Amor e Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

Novamente, acolhimento e Comunhão.

... Efusão de Energia ...

*

Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, o Arcanjo Anael e eu mesmo, Arcanjo Uriel,
vamos deixá-los recolher-se, neste Estado de Comunhão.

Eu lhes digo, em Nosso Nome, que a Paz da Unidade e a gratidão da Nova Aliança sejam.

E assim é.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

************
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- Ensinamentos da Estrela REPULSÃO -

Primeira mensagem de HILDEGARDA DE BINGEN no site Autres Dimensions

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101025_-_HILDEGARDE_VON_BINGEN.mp3

~ A TENSÃO PARA A LUZ ~

Do meu Espírito ao seu Espírito, do seu Espírito ao meu Espírito, Irmãos e Irmãs em Espírito e na humanidade, eu
sou HILDEGARDA. 

Eu venho a vocês, no Espírito da Verdade, para falar do caminho do meu Espírito que será o caminho do seu
Espírito.

Permitam-me voltar sobre a minha experiência e a minha vida na densidade Dimensional na qual vocês estão hoje. 

Muito jovem, eu vivi a Luz do Espírito.

Eu escapei, como alguns de vocês estão fazendo hoje, desta densidade. 

Eu me reencontrei, muito jovem, aliás, nos mundos que me foram, frequentemente, impossíveis de descrever com as
palavras. 

Eu vivi, sozinha, o que ninguém podia me explicar, que nenhuma história humana ou nenhuma experiência humana
havia registrado. 

O que eu vivi naquela época não podia de forma alguma ser explicado, nem mesmo ser relatado de outro modo que
no interior do que, naquela época, pareceu-me o mais próprio para estar, em um mínimo em adequação, no ideal, do

que eu tinha vivido. 

Do exterior, o lugar onde eu fui, onde eu vivi, isso foi chamado de arrebatamento, de êxtase, de ausência, ou mesmo
de epilepsia, por alguns médicos, ou de possessão. 

O que eram essas palavras em relação ao que a minha Consciência estava imersa? 

Naturalmente, o reflexo foi esta quantidade de conhecimentos musicais, da natureza, dos mundos invisíveis, ao que
eu passei toda a minha vida me dedicando.

Eu não estou aqui para falar disso, porque isso é acessível. 

Eu vim, mais, para testemunhar, pela minha Presença, pela própria Vibração da minha Presença e, sobretudo, para
tentar formatar com vocês, o processo, além das palavras, que eu vivi então.

HILDEGARDA DE BINGEN - 25 de outubro de 2010 - Autres Dimensions

http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20101025_-_HILDEGARDE_VON_BINGEN.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***  

Em um momento específico da minha vida, em que mais nada parecia possível, eu decidi me abandonar, de algum
modo morrer e, para isso, eu mergulhei em mim mesma, não em um fluxo de pensamentos, nem em qualquer tristeza,

mas foi então ‘um mergulho em mim mesma’ - eu não encontrei melhor expressão - como se eu encolhesse.

Eu acompanhei esse encolhimento porque esperava que, no final desse encolhimento, eu iria desaparecer desse
mundo. 

Eu parecia concentrar a minha Consciência em um ponto.

Eu queria me fundir nesse ponto para que esse ponto desaparecesse, ou seja, para que eu não tivesse mais
existência a fim de sair, até mesmo, desse mundo. 

Nesse processo de encolhimento, não havia qualquer angústia, simplesmente a certeza de desaparecer, na
totalidade, a certeza de não mais existir. 

Esse ponto, eu havia primeiro imaginado atrás dos meus olhos, mas o ponto permanecia sempre. 

Então, ao final de um tempo que eu não posso determinar, eu decidi desaparecer por outro ponto, já que aquele não
queria desaparecer. 

Então, eu decidi que seria no meio do meu peito que talvez eu pudesse desaparecer. 

Eu observei, primeiramente, que esse ponto pulsava e que a minha Consciência pulsava conforme o modo pelo qual
eu respirava; então, eu decidi também não mais respirar. 

E, de repente, de uma só vez, eu perdi a Consciência deste ponto e deste corpo e mesmo desta respiração. 

E aí, efetivamente, de súbito, eu não existia mais.

***  

No mesmo momento em que eu tive a impressão de que tudo desaparecia, eu me encontrei em outro lugar, em um
estado onde não havia mais a mínima possibilidade de me agarrar a nada.

Não havia mais respiração, mais corpo e, no entanto, isso não era o vazio porque, pouco a pouco, em me fundi em
algo que nenhuma palavra pode traduzir. 

A minha Consciência se tornava o que eu queria. 

É claro, o que me atraiu mais, em um primeiro tempo, foram os sons que eu não podia localizar (eu não era mais esse
corpo, eu não estava mais em parte alguma) e, ao me focar nesse som, eu me tornei esse som. 

O som se modulava e depois eu me tornei esta modulação.

Esta modulação tornou-se uma cor, inexistente de onde eu vinha, e eu me tornei esta cor. 

Formas que eu podia adivinhar e não ver, que eu podia também me tornar, frequentemente triângulos. 

Eu me apercebi então de que eu podia me tornar, literalmente, tudo o que estava lá. 

Bem depressa, então, eu me disse: «eu, que não queria mais existir, eis que eu existo no Todo». 

Então, naquele momento, eu emiti o que eu chamaria de pensamento, mas, de preferência, uma tensão que, para
mim, na realidade que eu acabava de deixar, representava a perfeição. 

Eu comecei a suscitar uma tensão para o Sol e, depois, para CRISTO, ao mesmo tempo.

E aí ocorreu o que eu poderia chamar, em palavras humanas, uma detonação, uma explosão. 

Eu me tornei então o Sol e eu penetrei então em algo que não era eu, eu tinha essa convicção, mas que eu me tornei
instantaneamente. 

Quando eu digo que ‘eu me tornei’, eu não era mais eu, mas eu era Ele na sua carne, na sua memória, no seu
Espírito. 

Uma experiência, uma vivência que nenhuma palavra pode expressar. 

Então, eu decidi que não era realmente tudo o que eu havia me tornado, mas o que eu queria, então, era
desaparecer. 

E, naquele momento, eu ouvi uma palavra ressoar no corpo.

Essa palavra eu posso traduzir pelo «Si» e, naquele momento, instantaneamente, eu me tornei o Todo, se é que eu
posso expressar essa palavra tão simplesmente. 

E aí, eu passei por sensações extremamente violentas, eu as chamaria assim, ainda hoje, de uma intensidade
extrema de sons, de formas, de cores, de mundos, de Consciências diferentes nas quais, literalmente, eu estava.

***



Naquela época, não havia ainda, na minha cabeça, a possibilidade, ao voltar, de encontrar algo correspondendo à
vivência do que eu acabo de falar. 

Evidentemente, hoje, lá onde eu estou, esta experiência é conhecida, foi vivida e descrita, bem melhor do que por
mim. 

Naquela época, eu não procurava descrever o que era indescritível, sob pena de ser queimada, então eu decidi, na
minha vida, impregnar-me desta experiência que eu tinha a possibilidade de dirigir, desta vez sem querer

desaparecer, e expressar isso do modo como eu reproduzi. 

Este estado foi descrito e a expressão mais adequada que eu posso encontrar seria a dissolução do ego,
a realização do Si e, ao mesmo tempo, a dissolução final.

***  

Eu lhes falo disso durante a minha primeira vinda, assim, coletiva, com vocês, para lhes dizer que qualquer vida
criada, qualquer vida existente, qualquer Consciência existente não pode se perder ou desaparecer. 

Ela pode se transformar.

Ela pode ir (chame assim, se quiserem) do infinitamente pequeno ao grande Todo. 

É exatamente isso que está sendo preparado. 

Cada um de vocês irá se tornar o que criou, na sua própria Consciência. 

Lembrem-se do início da minha história: eu ‘coloquei o ponto’ onde eu queria me fundir e desaparecer, primeiro,
logicamente, na cabeça. 

O único lugar onde eu pude viver realmente o que eu havia projetado foi no centro do meu Coração, lá onde isso
respirava, lá onde isso batia. 

Eu sei que, hoje, todos vocês sabem, mesmo sem percebê-lo realmente, que o essencial atua ali: nesse ponto central
do seu Coração. 

Eu lhes falei também de concentração.

A aniquilação total da Consciência, nesse ponto, resulta no Todo. 

Então, um determinado Arcanjo, como URIEL, falou-lhes de reversão.

Um Melquizedeque falou de switch. 

Eu, eu lhes digo que o abandono à Luz e a ‘tensão’ ou ‘concentração’ nesse ponto leva ao infinito, e que se extrair do
mundo que eu queria me extrair (tendo compreendido naquele momento que era uma ilusão, aí também), permitiu-me,

contudo, viver, nesse ponto, esta ‘alquimia’. 

A passagem do infinitamente pequeno, o fato de não ser mais nada nesse mundo, conduz a ser tudo em outro lugar. 

Eu compreendi também (porque eu havia estudado e compreendido a vida de CRISTO) o que já foi falado (e que
falaram na sequência, é claro, muitas Consciências que se liberaram): de fato, vocês não podem se liberar estando
apegados a algo e, sobretudo,vocês não podem se liberar enquanto estiverem apegados a vocês mesmos. 

Isso não é a negação da vida, mas é a própria compreensão e a própria vivência do que eu chamei, seguindo
CRISTO, de Renascimento ou de Ressurreição, pois é exatamente a mesma coisa.

***  

É preciso desaparecer inteiramente, no espaço de um instante, desta realidade, para ser levado ao outro lado. 

Vocês são amplamente ajudados, hoje, por tudo o que este Sistema Solar e nós mesmos lhes enviamos. 

Mas são apenas vocês que podem se fazer muito pequenos para não mais existir em nenhum lugar, a não ser nesse
ponto e passar, então, para o Todo. 

Este abandono é realmente um abandono de tudo.

É preciso, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, doar-se. 

Este é um mecanismo específico da Consciência.

Não é uma visão da mente.

É, eu diria, uma ‘tensão’, porém uma tensão que não é da ordem da vontade, mas uma tensão do Espírito para ele
próprio. 

O que está acontecendo neste Sistema Solar para todas as consciências é exatamente a mesma coisa.

A reversão, a minha, que eu disse a vocês, será também a sua.

***  



A experiência que eu acabo de lhes contar não é simplesmente a história de uma experiência, mas, bem mais, uma
‘tela’ de que será preciso se lembrar da existência, quando chegar a hora, ou no momento em que vocês decidirem

dar esse último passo. 

A grande diferença é que, hoje, vocês fazem isso estando informados de várias maneiras de outras realidades, de
outros mundos, de outras Dimensões, mas a passagem é estritamente a mesma. 

Tornar-se, como disse a minha Irmã Santa TERESA, durante a sua vida, a menor dentre todos. 

Apenas fundindo-se nessa pequenez, nesta insignificância, como ela disse, que vocês percebem o todo. 

O intelecto é exatamente o inverso enquanto ele não estiver aberto para esta Verdade do Coração. 

Por outro lado, eu demonstrei, ao voltar da minha experiência, que o acesso ao verdadeiro conhecimento, naquele
momento, era instantâneo e direto no Coração. 

Não era o conhecimento intelectual, nem um conhecimento que vocês chamariam, hoje, de esotérico ou de iniciático,
mas efetivamente um conhecimento direto e instantâneo situando-se no Coração, o lugar por onde eu passei. 

Pois, assim que a passagem é realizada, tudo é possível, absolutamente tudo. 

Naquele momento, vocês se tornam ‘criadores da sua realidade’, aqui como em outros lugares, porque vocês não
estão limitados ao aqui. 

A sua consciência investiu inteiramente neste aqui.

Então, vocês estão limitados, e vocês ainda creem nisso, a esse corpo, a essas funções, a esta personalidade, mas,
neste próprio instante, a sua Consciência é, desde sempre, multidimensional. 

Todos nós havíamos, simplesmente, coletivamente, esquecido.

Fizeram-nos esquecer disso. 

Assim, a sua Consciência existe neste corpo, nesta vida, mas ela existe, de maneira simultânea, em todos os corpos e
em todas as vidas que vocês tiveram nesta matriz, não em um passado, não em um futuro, mas agora, do mesmo

modo que vocês existem no seu corpo de Luz ou no seu corpo imortal, no corpo de Estado de Ser, de toda a
Eternidade.

***  

É isso que está vindo, agora, para vocês. 

Nesta Ilusão, vocês estão presentes por toda parte, efetivamente, ao mesmo tempo.

É isso o que vocês irão revelar. 

Isso não é uma criação, mas, realmente, uma revelação. 

É por isso que vocês só podem aceder à Consciência, chamada de pura e liberada, aceitando se extraírem,
inteiramente, do que vocês creem ser. 

Extrair-se não é se eliminar ou morrer, é totalmente o contrário.

Há realmente, pela Luz Vibral que desce agora em fluxos contínuos sobre esta Terra, que se desidentificarem de um
papel, de uma função, para se identificarem com a Verdade que não é absolutamente o que os sentidos comuns

lhes sugerem. 

Aliás, o silêncio dos sentidos, o silêncio das atividades exteriores é o caminho para conduzi-los ao seu Ser
Interior. 

Aí está, Irmãos e Irmãs em Espírito e na Humanidade, o que eu queria compartilhar, com vocês, pela Vibração da
minha Presença. 

Se houver, em vocês, especificamente com relação a esse ‘processo de Consciência’, não o meu, mas também o de
vocês, questionamentos, então, eu irei responder.

***  

Questão: poderia voltar a desenvolver sobre a multidimensionalidade?

Irmão em Espírito, isso é extremamente difícil porque, como eu disse, as palavras são bem frágeis, extremamente
limitadas pelo próprio cérebro, porque o cérebro jamais terá acesso à multidimensionalidade. 

O que tem acesso à multidimensionalidade é, justamente, a Consciência desembaraçada desse cérebro. 

A melhor descrição é aquela que eu lhes dei, não há outras: vocês se tornam ao mesmo tempo a forma, o som, a cor,
vocês se tornam todas as formas, todas as cores, todos os sons, todas as músicas, vocês se tornam a estrela, o

átomo, a flor, vocês se tornam a própria Luz, o próprio CRISTO. 

Em resumo, vocês se tornam o que a sua Consciência é.



E a sua Consciência é exatamente o que ela decide. 

É impossível, pelas palavras, fazê-los ainda vislumbrar o que isso pode ser. 

Alguns Arcanjos e alguns Melquizedeques ou algumas Irmãs têm a capacidade para fazê-los se aproximar, nesse
corpo, deste estado, chamado de estado de Presença ou realização do Si. 

É um primeiro esboço - e eu digo, sim, esboço - do que é a multidimensionalidade. 

A melhor forma de ali chegar é, como eu disse, desidentificar-se, ou seja, tornar-se pequeno, cada vez menor, até
não mais querer ser nada, ao mesmo tempo estando totalmente na vida.

É o único modo de ali chegar. 

Descrever, o que é impossível com as palavras, os estados Vibratórios da própria Consciência, não seria de qualquer
ajuda, porque as palavras são bem frágeis. 

Se você espera colocar isso em equações, mesmo se alguns dos seus cientistas ali chegam hoje, a equação não é a
vivência, a compreensão ainda menos, a descrição ainda menos, porque apenas a Consciência pode vivê-lo e

certamente não o intelecto.

***  

Questão: você pode desenvolver o que é a Repulsão no âmbito das Estrelas de MARIA?

É exatamente o que eu expressei através da minha experiência. 

Esta repulsão é o que me permitiu, na experiência inicial de aniquilação da minha consciência e da minha presença
nesse mundo, viver o que eu vivi. 

A Repulsão a que se refere não é nem o Mal, nem o fato de estar em repulsão com relação a um elemento ou a um
acontecimento.

É uma transcendência da Repulsão, que eu denominei, esta tensão para a aniquilação, esta tensão do Espírito, este
abandono à Luz: a doação de si. 

A minha Irmã TERESA teria chamado isso de própria ‘negação’, com Consciência, denominada humildade extrema,
sem ir, como viveram alguns, até a flagelação ou outras coisas (as sevícias corporais de nada servem, estritamente

de nada). 

É somente uma ‘atitude’ da Consciência que conduz a isso.

É isso a Repulsão. 

Por outro lado, a Repulsão, eu poderia chamá-la de ‘atração final’, aquela em que tudo se resolve, ou seja, o retorno
final à FONTE. 

Voltar Si mesmo, voltar a ser a totalidade da FONTE por uma forma - e ainda a palavra é frágil - de ‘mimetismo’ ou de
‘sobreposição’, seria talvez a palavra exata. 

Ainda uma vez, essa palavra não pode ser compreendida com o seu cérebro, em termos dinâmicos, somente pela
oposição ao Bem ou à Atração.

Mais uma vez, as palavras são bem frágeis. 

Olhem, por exemplo, o que foi chamado de Estrela VISÃO.

Quando vocês falam de Visão vocês têm tendência a falar da visão ocular ou de uma visão Interior, mas a Visão é
bem mais do que isso. 

Não é unicamente a visão tal como entende o cérebro e os sentidos. 

Aí está o que eu posso dizer da Repulsão. 

Em resumo, na minha vida, eu tive êxito em sair, literalmente, do confinamento no triângulo que vocês denominaram
Luciferiano, para transcender a minha própria condição. 

O que eu vivi, de maneira única, vai ser vivido hoje. 

Quando os místicos orientais disseram que tudo estava no Interior, é a estrita Verdade. 

Há mesmo, nesse corpo, no próprio Interior do que vocês são, a totalidade dos mundos. 

Eu não sei quem disse que, se o conjunto da matéria dos universos e das Dimensões se concentrasse em um único
ponto, ele não seria maior do que o orifício de uma agulha.

Eu passei pelo buraco da agulha.

***  

Questão: por que temos um cérebro que atrapalha para atingir a multidimensionalidade?



Irmã em Espírito, não é o cérebro que atrapalha, é a própria arquitetura do cérebro. 

Sem entrar nos detalhes, vocês estão em um corpo de baixa Vibração ou de baixa densidade, de densidade muito
pesada onde, antes mesmo da falsificação, a opacidade e a compacidade eram a regra, sem, contudo, bloquear o

acesso ao outro lado. 

Não há, portanto, que julgar o seu cérebro como responsável, mas, sim, a própria consciência, que foi confinada. 

O cérebro é apenas a concretização deste confinamento, não na sua totalidade, mas em alguns aspectos. 

Não há, portanto, criação de cérebro que limitaria alguma coisa.

O cérebro é criado para um objetivo e para uma Dimensão.

A Consciência existe em todas as Dimensões.

***  

Questão: para viver o que você viveu, é preciso consagrar um máximo de tempo?

Eu jamais pronunciei essas palavras, uma vez que esta experiência chegou de modo inicial, como para muitos seres
que viveram isso. 

Querer ali atribuir um tempo, querer ali atribuir algo de longo, é um erro. 

Todos aqueles, sem exceção, Irmãos e Irmãs em Espírito presentes nesta humanidade, que realizaram, em diversos
períodos, realizaram-no instantaneamente.

Instantaneamente. 

Não é, portanto, um caminho, é um ‘mecanismo da Consciência’. 

Enquanto vocês permanecerem na Ilusão de crer que existe um caminho, vocês não viverão esta Consciência. 

É o mental que crê e que criou isso. 

Sem exceção, sejam quais forem as tradições, os povos, as culturas, sem qualquer exceção, aqueles que viveram
isso, viveram-no instantaneamente. 

É justamente no momento em que a Consciência aceita que não há nada para buscar no exterior que isso acontece.

É exatamente o inverso da proposição formulada.

***  

Questão: como podemos viver esse processo na sociedade de hoje?

Mas eu responderia, como lhes disse o Arcanjo URIEL, o que você quer se tornar?

E, sobretudo, o que você quer ser? 

Não é questão de manifestar este estado para ostentá-lo nesse mundo.

Não é algo que se adquire.

Não é algo que possa se adequar, justamente, a esse mundo.

É uma escolha. 

A escolha, quando vai para esta Consciência, como mostraram todos aqueles que viveram isso antes de vocês, fez
com que eles tivessem, no entanto, persistido, para alguns, por muito tempo, nesta ilusão. 

Cada um ao seu modo tentou transmitir os ensinamentos, os fragmentos. 

É o mental que pensa assim, como sempre.

O mental é crença.

A Consciência é experiência. 

O mental jamais poderá resolver o problema da experiência, porque ele não é a experiência, ele é crença. 

A Consciência é Liberdade, o mental é confinamento. 

Não há outras possibilidades de saída, nenhuma. 

E, no plano coletivo, todos os Irmãos e Irmãs em Espírito terão que fazer essa escolha.

Quer vocês a tenham realizado agora ou realizem no último instante, é, no final, sempre a mesma escolha:
o confinamento ou a Liberdade. 

Mas a Liberdade não pode ser vivida permanecendo confinado.

É preciso, primeiro, viver a Liberdade. 



Nós lhes demos, uns e outros, muitos elementos, pelas palavras, pelas Vibrações, por muitos exercícios, mas, em
última análise, nós sempre dissemos que apenas você é quem pode dar esse passo. 

Não há qualquer obstáculo que exista, da ordem mental, dizendo que não é compatível com isso, não é compatível
com a vida. 

Então, naquele momento, muda a vida. 

Enquanto o mental estiver derivado e preso aos medos - medo da falta, medo de não mais estar inserido nesta
realidade - isso apenas faz refletir o medo da transformação. 

Este medo de que lhes falou SRI AUROBINDO, como uma ‘secreção’ do mental. 

O choque e os choques que estão para viver e que vocês vão viver, poderão apenas aumentar a secreção do medo
ou então conduzi-los a este último abandono, que eu denominei esta ‘tensão’. 

Em resumo, a Unidade, a multidimensionalidade é proposta para todo o mundo, sem exceção.

Mas, para aceitar e aceder à multidimensionalidade, é preciso fazer o luto, renunciar a esta Dimensão, mesmo o
mental sabendo que é uma experiência pois, em última análise, quando vocês voltam, antes do fim, o mental sempre

existe, mas vocês o superaram. 

Enquanto a questão se colocar significa que o mental não quer se desprender e que o medo está subjacente. 

É o mesmo princípio que pode existir no que vocês chamam, eu creio, hoje, de ‘esportes extremos’, onde é preciso
vencer o medo. 

Mas o medo jamais será vencido pelo mental.

Ele apenas pode ser vencido através do que eu acabo de expressar. 

Se você analisar, com o mental, o que acontece hoje, a própria questão que você acaba de colocar é a ilustração
perfeita e total do mental que recusa ir embora, porque ele não pode conceber e aceitar que a Consciência possa

existir independentemente do mental.

***

Questão: parece-me difícil de ali chegar como você chegou.

Tudo isso representa, aí também, apenas o mental, e exclusivamente o mental. 

Da visão que eu tenho, de onde eu estou, isso iria se tornar, em outros termos - e não veja aí qualquer ofensa -
patético e dramático. 

O que é patético e dramático é o mental e não você, Irmã em Espírito.

***  

Questão: é então tão simples como soprar uma vela para apagá-la?

A imagem foi perfeitamente encontrada.

É preciso que a tensão da Consciência, expressa pelo 'soltar', pelo abandono à Luz, seja total.

O mental sempre irá fazer de tudo para impedi-los.

É o papel dele.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***  

Irmãos e Irmãs em Espírito e na humanidade, queiram aceitar a minha Bênção.

Eu lhes digo até mais tarde. 

************ 
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 Irmãos e Irmãs, eu os saúdo.

Eu sou SNOW.

Eu já tive a oportunidade de me expressar através desse canal.

Eu volto para vocês, hoje, para falar da Vida e da natureza.

Vocês não estão sem ignorar, porque prestigiosos intervenientes o disseram, que as próprias condições de suas
vidas vão se transformar.

A Vida, contudo, continua.

Se eu lhes falei desta Terra, não é tanto no próprio Amor que eu tinha por esta Terra, que faz, de fato, apenas
traduzir o Amor da Vida, que não é outro, definitivamente, do que a própria Vida, que ela seja aqui ou em outros

lugares, nesta Dimensão ou em outras.

Vários Melquizedeques falaram da Alegria, que era o indicador da abertura de algumas funções em vocês.

Quaisquer que sejam as imposições existentes nesse mundo, a Vida sempre foi e sempre será Alegria.

Assim, portanto, passar de um ambiente natural, tal como vocês o conhecem, para um outro ambiente, qualquer que
seja, far-se-á tanto mais facilmente se vocês permanecem em sua própria Alegria, ou seja, na Vida.

Pelo momento, é-lhes possível admirar, sobre a Terra, por seus sentidos, a vida do que é chamada a natureza.

Existem inumeráveis naturezas.

De fato, inumeráveis ambientes.

Quaisquer que sejam os mundos que vocês percorram, e mesmo em seus sonhos, qualquer que seja sua vida,
quaisquer que sejam os elementos, a transição ou a translação, também chamada de Ascensão, produzir-se-á tanto

mais facilmente se vocês se estabelecem no que eu chamaria o Amor da Vida e o Amor da natureza.

Este Amor não é um apego.

Ele é, ao contrário, o que se impregna de tudo o que é vivo, não para fazê-lo seu, mas para ali aportar um olhar de
criança, um olhar de maravilhamento.

Eu já lhes disse que não é questão de rejeitar um ambiente para mudar.

SNOW – 25 de outubro de 2010
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***

Tudo acontece sempre Aqui e Agora.

Apenas estando plenamente imersos, aí onde vocês estão, que vocês passarão com facilidade o que, em definitivo,
eu chamaria, quanto a mim, de uma mudança de natureza ou de ambiente.

Mas vocês não podem ir para esse novo ambiente rejeitando o antigo ambiente porque, qualquer que seja a
transformação que ele sofrer, tratar-se-á sempre de um ambiente.

O ambiente é tudo o que o cerca, que você toca, que você cruza, que envolve os seus sentidos, a sua Consciência e
ao qual vocês terão interesse ou atenção.

A Unidade é também assim.

Não é rejeitar um ambiente em favor de um outro ambiente.

É aceitar a ‘transformação’ desse referido ambiente vendo, ali, simplesmente, sempre e unicamente, a Vida e
a Consciência.

Que o ambiente seja aquele das estrelas, aquele da Luz, em seus desdobramentos os mais coloridos ou ainda nesse
mundo, como o que anima os vegetais e a natureza de um modo geral, é a mesma Vida, expressa de diversos

modos, que ali se imprime e que ali se exprime.

A natureza é mudança, por Essência.

Isso, vocês o vivem através das estações, através das mudanças, através dos elementos.

Do mesmo modo, essas mudanças devem continuar em outra escala.

Não é, portanto, rejeitando um que vocês facilitarão a emergência do outro, mas, bem mais, estando
perfeitamente lúcidos e conscientes da totalidade de seu ambiente, de toda esta natureza e de todo seu entorno,

além da natureza.

É, de algum modo, despertando ainda mais suas percepções de Consciência, quaisquer que sejam os sentidos, que
vocês poderão, pouco a pouco, integrar e viver essa mudança.

Então, eu sei que, é claro, uma tal mudança de natureza e de ambiente pode apreender a alma e o Espírito, o corpo
também, como lhes disse o Bem Amado Sri Aurobindo, Melquizedeque do Ar, em uma espécie de choque ou

de medo.

Imagine simplesmente que você fosse uma criança vivendo num deserto e que, pela primeira vez de sua vida, visse a
neve cair.

É claro, o medo que se manifesta naquele momento está ligado à noção do desconhecido, à noção do novo.

***

O que os grandes seres chamaram de Ascensão, ou ‘Translação Dimensional’, deve se fazer o mais naturalmente
possível e o melhor modo de se preparar é amar, viver o que vocês têm a viver, em cada instante, impregnando-se de

tudo o que faz a Vida e a própria Consciência nesse mundo, como vocês sabem agora, pervertido.

Apesar da perversão, os ‘elementos de beleza’ necessariamente estavam presentes, porque a perversão absoluta
impediria qualquer manifestação de Consciência e de Vida.

Então, vocês devem, mais do que nunca, nesses tempos a que muitos chamaram de reduzidos ou descontados, fazer
o aprendizado de uma ressonância, de uma comunicação e, assim como foi dito, de uma ‘Aliança nova’.



Esta Aliança nova, vocês podem manifestá-la, agora e já, devido mesmo ao fato de que a natureza, ela também, vive
de algum modo sua própria transformação, que a natureza, ela também, e todas as Consciências que ali vivem, como

vocês, agregam ao redor delas as partículas de Vida novas.

Essas ‘partículas novas de Vida’ estão presentes em vocês como por toda parte.

Não se atrasem no que é sombrio no humano, ou no que o humano construiu, mas mergulhem-se onde essas
partículas de Luz estão presentes.

Aprendam a vivê-las, no instante presente, a senti-las, simplesmente junto a uma folha de grama, como de uma
árvore, de um pássaro, de um inseto ou de tudo o que faz a Vida.

O que, nas sociedades ocidentais, muitos seres, por suas ocupações, perderam.

Muitos seres perderam esse sentido da Vida, da Consciência onipresente.

***

Hoje se torna urgente, para poder, justamente, ajudar esta Terra e se ajudarem a vocês mesmos, a reencontrar
esta ressonância.

É claro, não é questão de voltar aos modos arcaicos de comunicação (que tiveram, eles, utilidade ainda até pouco
tempo, como em meu povo ou em outros povos), mas, bem mais,abordar a natureza com a alma de uma criança que

redescobre, de algum modo, a Vida que palpita e que emana de tudo o que está presente sobre esta Terra.

A Luz não se derrama apenas sobre vocês.

Ela se derrama sobre o conjunto das formas de vida.

Cabe a vocês captar, literalmente, as Vibrações, cabe a vocês captar, também, literalmente, a Alegria.

Não é questão de renegar ou se desviar do que faz, pelo momento ainda, seu habitat, porque é amando
um habitat que o habitat se transformará, ele também, mais facilmente.

Nesse nível também vocês têm um papel que não recorre, não mais, aí, à sua vontade, mas a esta noção
de abertura e de maravilhamento da criança.

Aprendam a passear nesse mundo, abertos, abertos à percepção, à captação de sua Luz.

Do mesmo modo que, nesses casos, vocês constatarão que, vocês também, nesses passeios, será para vocês como
uma meditação em que vocês poderão ‘emanar a Luz’.

Não é jamais demasiado tarde para amar e isso as consciências humanas o sabem perfeitamente, porque é
frequente no momento em que, por exemplo, um de nossos parentes vai desaparecer que se tem necessidade de lhe

clamar nosso Amor, não para retê-lo, mas para lhe testemunhar este Amor.

É exatamente o mesmo processo que está atuando hoje na natureza.

Aprendam a descobrir esta ‘novidade’.

Do mesmo modo que, quando um parente vai partir, frequentemente o ser humano sente, além de uma eventual
tristeza, sobretudo uma aproximação.

É esta aproximação que lhes é, hoje, solicitada, não somente solicitada, mas, sobretudo facilitada, na condição de
que sua Atenção se volte para esta natureza.

É acolhendo-a como ela os acolhe que vocês se facilitarão mutuamente sua transformação.



***

Os grandes seres falaram de uma nova Aliança.

Nesta ‘nova Aliança’, que pode já se perceber, não haverá mais separação, mais distância.

Vocês não estarão mais isolados e confinados num corpo ou numa forma.

A comunicação estará aberta a tudo o que Vibra, em vocês como no exterior de vocês.

A nova comunicação, hoje, mesmo nesta natureza, é uma comunicação Vibratória, além dos sentidos, além do olhar,
além do tocar, vocês observarão por si mesmos que lhes será cada vez mais fácil entrar em ressonância com as

vidas existentes na natureza.

Então, é claro, existirão, não na natureza, mas, sobretudo no ser humano, resistências a esta transformação, que
vocês captarão também.

A natureza tornar-se-á então um meio essencial de regenerá-los, de reconectá-los, muito mais facilmente do que
antes, porque a natureza integra, muito mais rapidamente do que o homem, a Luz.

A natureza vai se tornar, se isso é possível, ainda mais amorosa e ainda mais natural.

No exemplo que eu tomei ainda há pouco, é como um ser humano que aceita sua partida e que começa então a
deixar emanar de si, uma vez que não há mais resistência, o melhor.

Vocês todos, como humanos, nós todos, como humanos, acompanhamos, mais ou menos, seres que nos foram
queridos e seres com os quais podia haver, na vida deles, pelas personalidades, conflitos, oposições.

E vocês observaram como, nos momentos finais, essas oposições se dissolvem por si, por que há, como dizer..., uma
‘frente comum’, com relação a um acontecimento inédito chamado a passagem ou a morte, mas, aí, que é uma nova

vida.

E, portanto, não é absolutamente triste.

***

Vocês constatarão, aliás, cada vez mais facilmente, nos tempos que estão aí agora, com vocês, que muitas coisas
mudaram.

Os Arcanjos falaram do que acontece nos seus Céus.

Eu, eu lhes falo do que acontece sobre a sua Terra.

Como o sabem, a Terra também vive sua transformação.

E a natureza, ela também, e seus habitantes, também, por vezes, com uma lucidez e uma facilidade muito maior do
que os seres humanos os mais preparados.

Vocês podem verdadeiramente se nutrir e ressonar com esta natureza em transformação.

Ela os sustentará, ela será para vocês um ‘bálsamo’, cada vez mais, frente, justamente, às resistências de outros
humanos ou às resistências da sociedade.

Não há necessidade de descobrir grandes espaços se você está deles distante.

Simplesmente encontre um ‘espaço aberto’, que lhe servirá de comunhão, de bálsamo e que o reforçará também, na
emergência desta nova Aliança com seu ambiente e com você mesmo.

Lembre-se de que a natureza está adiantada com relação a você.



As mudanças, que se manifestaram e que se amplificam doravante, não estão aí para obstruir o ser humano que vai,
ele também, para sua transformação.

Mesmo se isso possa parecer difícil a apreender com a cabeça, essas transformações são um acompanhamento real
do humano.

Não é uma revolta da natureza, mas, sim, um acompanhamento que vai no sentido da transformação e que não
traduz absolutamente uma resistência qualquer.

É claro, haverá sempre seres humanos que permanecerão na confrontação e na oposição, que verão, aí, um sinal de
punição ou um sinal de carma.

Deixem-nos pensar o que eles quiserem, porque eles abordam isso com um olhar exterior, com a cabeça, enquanto
que, se eles pudessem abordar com o Coração, eles se comunicariam e comungariam com esta natureza e

perceberiam a transformação e não uma violência qualquer.

Assim é o ‘paradoxo’, porque a natureza se faz cada vez mais suave, em sua violência.

O que dela emana, e o que emanará cada vez mais, quanto mais ela se revelar e se despertar, será sua Luz e
sua suavidade.

A exuberância aparente será, de fato, apenas uma irradiação maior de Luz e de Amor Vibral, que todos e cada um
podem captar, na condição de não crer, mas de fazer a experiência, de vivê-la.

***

A natureza será sua maior ajuda, porque ela os alimentará, em Verdade.

Ela os alimentará das partículas de Luz que ela já integrou e conscientizou.

Os vegetais, em particular as árvores, mas também seus habitantes que compreenderam que, eles também, de
maneira visceral e não mais intelectual que eles vivem uma transumância sem retorno.

Vários animais, efetivamente os deixaram e os deixarão.

Então, é claro, alguns ali verão dramas, como um envenenamento, como as abelhas que desaparecem ou
os cetáceos que desaparecem.

Não, simplesmente eles realizaram a missão e retornam ao mundo deles, por que esse não era o mundo deles,
tampouco.

Entre aqueles que permanecem para viver com vocês o que é para viver, a lucidez e a Consciência da natureza
serão sempre maiores que a sua, mesmo se o destino não seja o mesmo.

Então, sim, nutram-se da Luz que vem, nutram-se da beleza da vida, da Consciência da própria natureza.

Ela os preencherá, seguramente.

A sabedoria da natureza não é uma vã palavra e na transformação que ela vive, essa sabedoria se tornará cada vez
mais luminosa.

Porque, em definitivo, a vida que vocês vivem nesse corpo vem sim desse corpo da Terra.

Mas esse corpo da Terra, através da natureza e da Consciência sabe também que há espaços que não pertencem a
esta Terra.

E, portanto, a ‘nova Aliança’ não se refere unicamente a um tempo futuro, num outro lugar, num outro corpo, numa
outra Dimensão, num outro planeta ou sobre uma outra estrela, mas, bem mais, à sua capacidade, que vocês terão a

partir de hoje, para comungar e para se comunicar.



***

Miguel, o grande Arcanjo, os nomeou Semeadores de Luz.

O aprendizado desta função, que se faz espontaneamente, é certamente muito mais fácil na natureza do que junto ao
seu ambiente.

Então, por que vocês se privariam desta natureza e de seus habitantes?

Porque, eles também sabem que eles vivem uma grande transformação.

E é através desse ‘ponto comum’, desta transformação global, que vocês vão poder comungar e dialogar.

Isso os preencherá de Paz, de Alegria, de Serenidade, de maneira muito mais segura, eu diria, do que com os seres
humanos que estariam na resistência.

Vocês ali atrairão uma força nova, uma energia nova, que lhes permitirá conduzir o que lhes resta conduzir.

Não se esqueçam da natureza porque, ela também, vive essa grande mudança ao seu lado e, certamente, avançada
em relação a vocês.

Nutram-se verdadeiramente dela, não unicamente absorvendo seus frutos, suas produções, mas estando à sua
escuta, ali colocando seus pés, suas mãos, sua Consciência.

A natureza é a sua maior ajuda nesta transformação terminal.

Vocês podem contar com ela, de maneira inabalável, porque ela não está sujeita às emoções humanas, às
reviravoltas humanas ou aos medos humanos.

A natureza está em total conformidade com a Luz e em conformidade total com as mudanças que ela inicia.

Para isso, ela as integrou, portanto, muito mais facilmente do que o ser humano.

Ela pode ser um ‘guia’ para vocês, muito mais próximo, permitindo-lhes, justamente, estabelecerem-se na nova
Aliança e reforçar, mesmo, suas conexões com as realidades mais sensíveis, que não lhes são ainda acessíveis e

que lhes se tornarão acessíveis pela própria natureza.

Poder-se-ia também dizer que a natureza lhes quer o bem, muito mais ainda do que anteriormente.

A irradiação de todos os seus habitantes e de tudo o que constitui a Vida está mudando.

***

A irradiação das pedras, das árvores, dos vegetais, dos animais, muda, do mesmo modo, muito mais facilmente do
que o homem.

É uma verdadeira cura que vocês podem encontrar, quanto mais os dias passarem, nesta natureza.

É ela quem os aproximará mais de sua Unidade e os fará acolher o que vem com uma serenidade e uma Alegria
muito maiores.

Vocês podem também (do mesmo modo que podem pedir ao Céu) pedir à Inteligência da Luz da natureza o que
vocês querem, porque esta Consciência de seu ambiente é muito mais acessível, eu diria também, pelo momento, do

que a Consciência dos grandes Seres que, no entanto, se aproximam.



A natureza pode, portanto, nutri-los além do corpo de carne.

Ela pode nutrir sua Consciência, porque ela ressoa com vocês.

Tudo o que não foi transformado pelo homem, na natureza, é bom.

Vocês ali captarão, no interior desta, uma maior sensibilidade e uma maior firmeza também, para suas próximas
transformações, porque a natureza se banha já nesta Luz de transformação e ela pode comunicá-la para vocês.

Paradoxalmente, eu o repito, hoje, ainda mais do que em minha vida, e paradoxalmente para vocês, ocidentais, que
estão menos próximos da natureza, hoje essa aproximação é grandemente facilitada.

Basta-lhes levar sua Consciência aos lugares onde vocês colocam os pés na natureza para se aperceberem disso e
senti-lo em seu Coração.

Não há necessidade de rituais complicados, não há necessidade de cerimônias.

Basta-lhes ali passear e estar à escuta.

Vocês verão, por si mesmos, a Verdade do que eu lhes digo.

Assim, portanto, através mesmo desta aproximação, vocês devem estar lúcidos de que não é questão de rejeitar um
mundo por um outro, mas, sim aceitar a transformação desse mundo ali estando totalmente.

E eu falo do mundo que, é claro, aceita a transformação e não do ‘tecido humano’ e das ‘egrégoras’ que ali se opõem
porque, ali dentro, vocês não encontrarão jamais conforto nem aliança, nem cura, bem ao contrário.

Aí estão, meus Irmãos e minhas Irmãs, as algumas palavras que eu queria lhes dar para o período que vocês vivem.

***

Eu não emprego jamais grandes palavras, porque eu conheço apenas a natureza.

Eu sempre conheci apenas a Vida em sua expressão a mais despojada e a mais simples.

Aí está.

Portanto, não há ritual, não há protocolo, cerimônia, há somente que ali ser, para ali ser.

Nada além disso, porque tudo se faz naturalmente, tudo se fará espontaneamente, para a natureza.

Ela é um exemplo, portanto, para seu caminho.

E ela é também um apoio e uma cura.

Cabe a vocês, portanto, ali se nutrir de outro modo que pela boca e pelos olhos e, sobretudo, pelo Coração.

A natureza tem muito a lhes aportar, sobretudo agora, muito mais do que a sociedade e do que suas ocupações
cotidianas.

Isso vocês o constatarão muito rapidamente.

Aí está o que eu vim lhes entregar com essas algumas palavras.

Não é rejeitando esta vida que termina, mas acompanhando-a, que vocês encontrarão a ‘nova vida’.



Do mesmo modo que quando da transição de um ser humano no antigo mundo, no qual vocês estão ainda, o acesso
ao pós vida apenas se faz aceitando a morte, o acesso à nova vida apenas se faz aceitando viver e participar

conscientemente, com o Coração, da antiga vida.

Eu não falo da sociedade, mas da Vida.

Irmãos e Irmãs, eu os agradeço por sua atenção às minhas algumas palavras.

Eu lhes transmito todo o Amor que está em meu Coração e certamente, até um desses dias.

************
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~ A NOVA ALIANÇA ~ 

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu venho e venho novamente, nesses tempos e nesses instantes
que, para vocês, sinalizam o retorno à sua múltipla dimensionalidade, em virtude de seu Coroamento, de

sua Redenção e da realização da nova Tri Unidade permitindo-lhes, se tal é sua Vibração, viver e realizar a ‘nova
Aliança’.

Bem amadas Sementes de Estrelas, como eu disse e como eu repeti, cabe a vocês escolher: pela Vibração de sua
Consciência, aceder e viver em meio ao Si, se estabelecer em meio ao Estado de Ser.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, minhas palavras serão breves, essa noite, nesse
instante, porque eu venho simplesmente ressoar em Presença, em sua Presença, em minha Presença, a fim de que a

‘Aliança nova’, realizada por sua Tri Unidade, em seu Coração, coloque-os na Presença da Vibração IS-IS
representando Maria, bem além de sua forma humana, em sua forma original e de seu mundo original ligado a Sirius.

Pela conexão e realização de sua ‘nova Aliança’, torna-se possível a ativação de partículas Adamantinas em seu
Templo Interior, em seu Coração, tornado possível, bem além do contato habitual denominado, em seu mundo,

‘fenômeno de canalização’ (que eu denominaria, quanto a mim, Vibração irradiante, Vibração do Coração) permitindo
estabelecer diretamente, de Coração a Coração, a Vibração multidimensional de IS-IS.

***

Silêncio, para começar.

Silêncio e Vibração assinalam Presença.

Presença assinala abertura.

Abertura.

Aliança.

Acolhimento.

IS-IS.

*

... Efusão de energia ...

*

Aliança e ressonância.

... Efusão de energia ...

*

O momento que emerge, como anunciado pelo Arcanjo Miguel em sua última Presença, em meio aos seus Céus, a
revelação da Presença da Luz Unificada vanguarda, tornando possível a manifestação do conjunto da Confederação

Intergaláctica Multidimensional de Luz Unificada, a frota Mariana e suas 12 embarcações estão se aproximando.

‘Aliança nova’.

Assinatura de nossa Presença em seus Céus.

URIEL - 25 de outubro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-lLFEjXxtAl4/UW0fwwKC26I/AAAAAAAAAns/zVJNS4Sk1mg/s1600/Uriel+-+25.10.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Assinatura de nossa Presença em seu Coração.

Assinatura de seu desvendamento e de nossa Presença.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, os tempos da Alegria voltaram.

Nossa Presença radiante, perfurando as Dimensões e os envelopes de isolamento de seu mundo, realiza-se nesse
momento.

A Onda Galáctica se aproxima de sua realidade e não mais somente desse sistema solar, mas, bem mais, de sua
Terra.

Atravessando a constelação de Sagitário, inicialmente, vocês experimentarão, com força e potência, a realidade e a
Verdade de sua Verdade e de seu estado multidimensional.

O momento chegou de se alinharem com o seu Estado de Ser.

A Vibração de seu Templo Interior, o acesso à Alegria, tornar-se-á cada vez mais presente, cada vez mais evidência,
nesse veículo mesmo em que vocês habitam ainda.

O momento da Graça, o momento da Verdade, o momento da Luz e da autenticidade chegaram.

Nesse momento e nesses momentos, revela-se a Luz.

A Aliança que vocês realizaram, pela reativação da Merkabah Interdimensional, por seu trabalho de Serviço, por seu
apelo, sinaliza o estabelecimento de sua ‘nova Confiança’.

Aliança revelada, Tri Unidade e Paz.

***

Doravante, sua conexão, em seus momentos de conexão à Unidade (que isso seja na hora habitual como em outra
hora), tornar-se-á, em seus sentidos, palpável, perceptível e audível.

A conexão está, portanto, restabelecida.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, eu deixo lugar, em totalidade em seu Coração, para
a Presença de Is-Is, Maria, em seu arquétipo Vibratório original. Agora.

... Efusão de energia ...

***

Nesse momento de Confiança e de Aliança, em Vibração e em Presença, pela Graça de Is-Is, nós permanecemos
com vocês, em seu Templo Interior, a fim de viver, junto, a Unidade e o Coroamento, a Vibração das 12 Estrelas, a

Vibração de suas células, de sua Consciência re-Unificada.

Nós vamos, junto, guiados pela minha Presença, percorrer o Caminho da Redenção, pela tripla Cruz da cabeça.

Agora.

... Efusão de energia ...

*

AL. OD. IM. IS. [Cruz central]

*

AL. OD. Clareza. Precisão. [Cruz anterior]

*

AL.OD. Unidade. Profundez. [Cruz posterior]

*

Além do Bem e do Mal, pela Presença Crística, em Profundez.

***

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, nós faremos agora Silêncio a fim de acolher e viver,
na contemplação da nova Aliança, a Verdade de sua Presença.

Agora.

Em ressonância e em confiança com o conjunto dos humanos revelados e despertos, em ressonância e em confiança
com o Cristal da Terra, com o Cristal dos Elohim.

Comunhão e Silêncio.

Ação e Serviço.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, por este espaço de ressonância, de Presença e de Aliança, junto, reunidos e
Unificados, acolhamos esses e essas Consciências Unificadas que vieram a vocês, neste espaço consagrado e

nesse tempo sagrado, ressoar com vocês.

Comunguemos.

Agora.

Acolhimento.



Unidade.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, Presença e ressonância.

Gratidão.

Permitam-nos, agora, deixá-los trabalhar em sua Unidade.

Nossa gratidão os acompanhe.

Até breve.

************
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- Ensinamentos de um Guia Azul de Sírius -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101026_-_SERETI...

Meu nome é SÉRÉTI.
Eu sou um Guia Azul de Sírius.

Eu sou um Regente dos Universos existentes em meio ao seu Super Universo e neste setor do Universo.
Eu venho entre vocês com saudações, Amor e respeito, continuar a minha intervenção situada no seu

calendário, instalado em 25 de julho de 2005, às 19h30.
Eu peço então que se reportem à minha primeira vinda (1).

Eu vim lhes dizer, neste dia, que houve um atraso de tempo de sete anos, correspondente a um conjunto de
modificações deste Universo local e desta parte, mais precisamente.

Eu lhes descrevi então, um conjunto de modificações devendo advir durante este período.
Nesse dia, nós entraremos no tempo final desses sete anos, que irão conduzi-los, definitivamente, antes de 25

de julho de 2012, como anunciado durante a minha primeira vinda.
O tempo dos Universos não é o seu tempo, mas há espaços onde os tempos se sobrepõem, o seu tempo,

como os espaços e os encontros existentes em meio ao espaço, implicando em que, para um dado Cosmos,
que é o seu, as modificações sejam observáveis.

Elas correspondem, ponto por ponto, ao que eu lhes dei neste dia 25 de julho de 2005.
Eu vou então prosseguir porque, a partir de amanhã, em termos terrestres, parece-me, vocês colocam os pés

e a Consciência diretamente nesse tempo final. 

*** 

As modificações dos Universos, tais como eu as conduzi e as assumi, ocorrem em contextos extremamente
rigorosos, em ressonância com os Mestres Geneticistas, os planejadores da Vida, os controladores da Vida.
Eles, evidentemente, dos quais eu faço parte, não estão aí para controlá-los, nem estão aí para planejá-los,

mas para controlar e planejar o desenrolar Solar, Planetário e Galáctico do que advém.
O nosso único objetivo sempre foi, e sempre será, a Unidade do Ser e a Unidade da Consciência, seja qual for

a expressão desta Consciência, seja qual for o seu modo Dimensional, sejam quais forem as suas origens
Dimensionais, estelares e sejam quais forem as suas linhagens.

Nós não fazemos qualquer diferença entre tal Consciência e tal Consciência.

SERETI - 26 de outubro de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101026_-_SERETI.mp3


Do nosso estado de Consciência, a Consciência é Una e Indivisível, mesmo se ela estiver fragmentada.
A nossa visão supera grandemente o contexto do que vocês denominam vida ou consciência.

A nossa visão engloba os elementos que não lhes serão perceptíveis nem inteligíveis.
É por isso que nós sempre fomos denominados os organizadores, os planejadores e os controladores.

Neste momento, os movimentos de diferentes corpos planetários deste Sistema Solar experimentam reajustes
importantes, cuja revelação é mascarada pelo simples fato de desviarem a sua Consciência, em meio a esta

densidade em que vocês estão, justamente desses eventos. 

*** 

O que nós chamamos de Fogo (Fogo do Coração, Fogo Cósmico, Fogo do Espírito, também), que é a
manifestação da Consciência primordial, restabelece-se no seu Universo.

Isso tem por único objetivo fazer reintegrar esta parte deste Sistema Solar e deste Universo em meio ao que é
convencionado denominar a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, dirigida, de maneira explícita e

implícita, por essa que vocês denominam IS-IS, procedente do meu Universo.
No momento em que o ser humano redescobrir, se tal for a sua Vibração, a sua Essência, a sua Essência de

Espírito, a sua Essência Estelar, bem além dessas vicissitudes desta Dimensão, no momento em que se
revelar, em vocês, pela Vibração, o que vocês São, o conjunto dos planetas, dos satélites, de formas de vida e

do Sol, vocês encontram o seu alinhamento de origem ao que eu denominaria a ‘Harmônica Unitária’ dos
mundos.

Esta Harmônica Unitária dos mundos está diretamente conectada com o que é chamado de Chaves
Metatrônicas da Luz Unificada, que vocês conhecem. 

***

As modificações consideráveis ocorrendo neste Universo tornam-se possíveis pela reativação, também,
dessas harmônicas em vocês, correspondendo ao que vocês denominam DNA.

Trata-se então, a partir de amanhã, no seu tempo, de um realinhamento total deste planeta, do conjunto dos
planetas e do Sol, com as harmônicas dos mundos Unificados.

Esse realinhamento vai submeter o conjunto das Vidas e o conjunto das Consciências a estarem em
ressonância total com a reunificação da Tripla Irradiação, que lhes foi amplamente desenvolvido pelos Arcanjos

que são responsáveis por esta preparação.
Os aspectos multidimensionais que estavam então inacessíveis, em vocês como no seu exterior, tornam-se, a

partir de amanhã, possíveis.
O que irá se refletir, obviamente, pelo fim do seu isolamento, pelo fim do seu aprisionamento, tornando então

visível e perceptível o que não era.
Esse período vai durar, precisamente, um ano, até 27 de outubro de 2011.

Absolutamente todos os aspectos do que é denominado ‘multidimensionalidade’ tornar-se-ão visíveis e
perceptíveis.

Isso representa, como alguns Melquizedeques lhes disseram, um ‘choque’, pois é um desconhecido que se
revela.

Um desconhecido pleno de Vida, de Vibrações e de coisas que lhes foram literalmente mascaradas, em seus
Céus como em vocês (do mesmo modo que os planetas se reajustam, eles também, a este alinhamento,
modificando alguns aspectos da sua vida, da sua atmosfera, do seu eixo, da sua inclinação, da sua própria

rotação e do seu tamanho) está em andamento.
Os planetas mais externos já vivenciaram esse realinhamento, refletindo-se por coisas já perceptíveis e visíveis

e que permanecem, mesmo assim, escondidas das suas Consciências por aqueles que desejam que vocês
continuem sendo, literalmente, as suas presas.

Isso terminou. 

*** 

Eu me dirijo, assim, a vocês, Filhos do UM, àqueles que se afastaram da Face do UM, dizendo-lhes que o jogo
da Dualidade terminou.

Os realinhamentos vivenciados pelos planetas, e observáveis, as modificações do Sol de que têm falado,
entram na sua fase final.

Certamente, isso não reflete estritamente qualquer risco na sua Consciência, muito pelo contrário já que, como
vários Arcanjos lhes assinalaram, é o que é falsificado e falso que vai desaparecer definitivamente.

Este período de um ano de realinhamento vai ver uma perturbação completa e total de tudo o que faz a vida,
permitindo o último basculamento anunciado pelo Arcanjo URIEL que está encarregado disso.

Isso para dizer que nós, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, estamos presentes e
realmente presentes.

Eu me dirijo aos Filhos da Lei do UM, como aos Filhos de Belial.
A Luz não pune jamais.



A Luz rende Graças e nós viemos render Graças, nós viemos Unificar, nós viemos reparar.
Nós viemos, como eu disse, realinhar à Harmônica e às cinco Harmônicas verdadeiras da Vida.

Nós não viemos punir, nem com o mínimo espírito de qualquer vingança de alguma coisa, pois o que está
chegando é a Graça, novamente, e a Graça é digna de todos.

Nós viemos restituí-los à sua Liberdade, e se a Liberdade que nós trazemos não for aquela que a sua
Consciência compreender ou viver, acalmem-se, cada um, cada Consciência, cada planeta irá viver o que tiver,

para ele, que ser vivido.
Nós cuidamos, nós, Confederação Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres, para que essa seja a Lei, a Única,

aquela da Graça. 

*** 

Nós lançamos, portanto, pela minha voz, um último apelo para a Unidade e para a Graça.
Este apelo é um apelo da Luz, bem além da minha voz, que se realiza e que irá se realizar amanhã.

Restará então um ano para concluir e concretizar o retorno da Graça.
A Consciência é livre, mas as construções da Consciência falsificada, segundo um mundo falsificado, irão

desaparecer, totalmente.
O que deve desaparecer não são as Consciências, mas sim as obras das Consciências dissociadas, sejam

quais forem essas obras, pois tal é a manifestação da Graça.
O planeta, o seu planeta de vida muda, de maneira importante, as suas próprias condições.

Ele evolui livremente neste espaço de tempo final.
E vocês são livres, vocês também, neste período de tempo, para respeitar a sua própria Graça e o seu próprio

devir.
A Liberdade é total, assim como a Graça.

Lembrem-se de que o único princípio sobre o qual atuaram os Filhos de Belial, sempre foi o do medo.
Nós sabemos pertinentemente que a modificação das estruturas e das superfícies de vida, um elemento

desconhecido, pode impulsionar este medo do desconhecido.
Não há outros meios de agir. 

*** 

O que está acontecendo aí, sob os seus olhos, sempre irá acontecer do mesmo modo em todos os Universos
dissociados.

Nós esperamos e nós sabemos que vocês irão escolher a Alegria ao invés do medo, sejam quais forem as
ações daqueles que, mais uma vez, desejariam envolvê-los no medo.

Se vocês persistirem em estabelecer-se na Graça, e isso será grandemente facilitado justamente por esse
realinhamento, então, todas as Consciências do UM irão, sem qualquer obstáculo, para a sua Unidade

reencontrada.
A única coisa que vocês têm que fazer é Ser e, então, realinhar-se às novas Harmônicas que se vertem e que

unificam.
Todas as condições prévias foram realizadas, em tempo hábil, quer seja pelos Arcanjos, por MIGUEL, por

METATRON, em particular, quer seja pela Redenção e pelo que foi denominado o seu Coroamento.
Tudo está em ordem.

Nada pode escapar à ação da Luz.
Tudo, absolutamente tudo, é previsto.

Eu não falo, obviamente, dos corpos perecíveis, mas da sua Consciência, pois somente ela é Eterna. 

*** 

Os seus destinos, os seus caminhos, os seus trajetos são diferentes.
Nesta diferença, não há nem superioridade nem inferioridade, há apenas adequação com o alinhamento novo,

ou não adequação.
O que, em última análise, apenas coloca-os no seu próprio rumo, aqui como em outros lugares.

Nós lhes revelamos, uns e outros (e eu falo, em particular, dos Arcanjos, dos Melquizedeques), os prós e os
contras para a sua Consciência, do que iria advir.

Eu já lhes dei, eu, durante a minha primeira intervenção, os principais sinais dos seus planetas, dos satélites e
do Sol.

Tomem consciência deste alinhamento novo.
Vocês irão perceber muito claramente o que denominam ‘sintomas’, neste corpo como na sua Consciência.

A única preparação correta é a preparação Interior, pois ela reflete a ausência total de medo seja do que for, o
que é o caso para os Filhos do UM.

Eu voltarei, quanto a mim, bem mais tarde nesse período de tempo que eu assinalei para vocês.



Esses tempos, em termos humanos, são para vocês extremamente curtos.
Para nós, de lá onde estamos, eles já chegaram.

Tentem compreender e aceitar que esse tempo é extremamente curto e que ele vai ditar, pelo que lhes foi
dado, ou seja, pela própria Vibração da sua Consciência, o que lhes irá chegar.

Cabe a vocês saberem, como lhes disse o Arcanjo URIEL, onde vocês colocam a sua prioridade e o seu
advir. 

... Efusão de Energia ... 

*** 

Eu sou SÉRÉTI.
É quase certo que dentro de um ano.
Que a Graça do UM esteja em vocês.

Bom realinhamento à Luz Unitária. 

... Efusão de Energia ...

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

NOTA: "A Terra, se pudermos expressar assim, esta Terra, é uma filiação espiritual e uma descendência
espiritual de Sírius. É a Filha de Sírius, se quiserem. No sentido mais nobre." OMRAAM (21.10.2010)

*** 

1 - SERETI (Guia Azul de Sirius - 24D) (04.07.2005):
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html

*** 

Mensagem do Venerável SERETI no site francês:
http://autresdimensions.info/articled5b0.html

http://autresdimensions.info/pdf/SERETI-26_octobre_2010-articled5b0.pdf
26 de outubro de 2010

(Publicado em 29 de outubro de 2010)

*** 

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/SERETI-26_octobre_2010-articled5b0.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articled5b0.html
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html


 ~ FINAL DO PRIMEIRO CICLO DE INTERVENÇÕES ~

 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, eis me aqui novamente com vocês.

Vibração e Presença aproximando-os de Sua Presença, de Sua Reversão.

Bem amados, eu intervenho nesses tempos, de maneira intensiva e extensiva, no conjunto desse sistema solar (*).

Os instantes de seu tempo se desenrolando agora representam, para o conjunto da humanidade, uma transformação
essencial visando, se tal é sua Vibração, permitir-lhes se estabelecerem, de maneira cada vez mais precisa e cada

vez mais evidente, em seu Templo Interior, assim nomeado.

Realização e revelação do Si preparando o acesso definitivo ao seu Estado de Ser.

Bem amados Filhos da Luz, as circunstâncias, em vocês, como as circunstâncias deste planeta e desse sistema solar
estão a caminho, de maneira irreversível, para a transformação da Alegria, do retorno à Unidade.

Eu gostaria de atrair sua atenção e sua Consciência que, durante os tempos que vocês vivem, sua atitude para se
voltar a seu Templo, para seu Ser Interior, será determinante para o modo que vocês viverão sua vida exterior

durante esses tempos.

Vocês tirarão do Interior de seu Ser profundo tudo o que é necessário, útil e indispensável para viver o que é para
viver.

***

Continuem a viver suas vidas, continuem a fazer o que é para fazer, o que é ditado por sua Consciência, por
seu estado e por sua Vibração.

URIEL – 26 de outubro de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-v1cA9jGps-I/UW3LgfBZ6VI/AAAAAAAAApM/aH7KOh2LwbE/s1600/000+urielascension0.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Não se esqueçam jamais de que a Divina Maria lhes anunciou, desde já muito tempo, que vocês serão prevenidos
no tempo e na hora dos momentos mais importantes.

Antes desse momento, outros momentos estão para viver, correspondendo a um impulso cada vez mais intenso para
seu Ser Interior.

Ainda uma vez, caberá a vocês e a vocês sozinhos acolhê-lo ou ignorá-lo.

Isso não é nem um esforço, nem um fazer, mas, simplesmente, um acolher.

Eu não me atrasarei mais muito tempo nesse gênero de coisas que lhes foram já comunicadas.

Um conjunto de exercícios lhes foi amplamente dado.

Cabe a vocês ali tirar o que lhes pareça o mais útil para ir para esse Templo Interior.

A Consciência sozinha é capaz de ali conduzi-los, com a segurança a mais importante.

O indicador de seu estado Interior, de seu estado de Unidade é e permanecerá, nesses tempos, a Vibração de seu
Coração, de seu chakra do Coração, de seu Templo Interior.

Esta Vibração é chamada, a partir de agora, a se ‘transformar’, para fazê-los viver estados expandidos onde sua
Consciência exterior será, numa certa medida, profundamente diferente do que ela foi até o presente.

Esse vai-e-vem entre a Consciência do Si e a Consciência do ego será importante.

Esse basculamento reproduzir-se-á em diferentes reprises durante as próximas semanas.

Quaisquer que sejam os sintomas, não há lugar para se preocuparem.

Que sejam vertigens, que sejam alterações de suas percepções de campos, que sejam sintomas surgindo e
desaparecendo em sua estrutura física, que sejam variações de seu humor, sem razão aparente, lembrem-se de

que vocês não são isso, mas que, simplesmente, isso aparece e se exterioriza para que sua Consciência do Si se
estabeleça cada vez mais facilmente.

***

Bem amados Filhos da Luz, nós também insistimos longamente, uns e outros, sobre o fato de que a Consciência do
Si ou Consciência do Coração desperto se traduz e se manifesta por uma Alegria.

Quaisquer que sejam as voltas ligadas ao corpo do ego, de que acabo de falar, levam sua
Consciência exclusivamente nesta Vibração do seu Coração e na Alegria que dela decorre.

Isso lhes permitirá passar e superar os inconvenientes deste período e desses basculamentos, de maneira muito
simples, na condição de respeitar o que eu acabo de dizer, para seu grande bem, para sua maior Alegria.

Certamente, vocês não estão, não mais, sem ignorar (como nós, Arcanjos, em inúmeras reprises agora desde quase
um mês, assinalamos, dissemos e repetimos): as circunstâncias de vida sobre esta Terra mudam de modo

importante e de modo cada vez mais rápido.

As circunstâncias de seus Céus, também, mudam de modo cada vez mais rápido e visível.

Isso não deve nem alarmá-los, nem fazê-los colocar questões que não têm lugar na realização de sua Presença e de
seu Si.

Certamente, olhem seus Céus, mas única e exclusivamente seu Coração conhecerá, pela Vibração ou a não



Vibração, a resposta do que são esses elementos, esses acontecimentos.

Em suma, tudo o que concerne às modificações importantes, sobre a Terra como no Céu, se repercutirão ou não em
seu Coração, de acordo com sua natureza.

***

O alinhamento de suas 3 Lareiras e o despertar da Lareira inferior, denominada ‘Fogo do Sacro’ ou ‘Fogo Sagrado’
ou também ‘Fogo da Terra’ está engajado, de maneira total e irreversível, agora.

Não há nada a recear, não há nada a temer, porque o conjunto do que acontece sobre esta Terra e em seus Céus
corresponde, ponto por ponto, ao que acontece em vocês, em todos os estágios de seu ser.

Há, portanto, uma sobreposição total e sincrônica entre os eventos do Céu e da Terra e os eventos que ocorrem em
suas estruturas e em suas vidas.

A ‘adequação’ está, justamente, em ressonância direta com o Fogo que, agora, devido à reativação
da Merkabah Interdimensional coletiva, vocês estão religados, não somente uns aos outros, mas também e,

sobretudo, aos seus Céus e às suas Terras.

Entendam aí, além dos elementos, suas raízes Celestes e suas raízes Terrestres, quaisquer que sejam.

A sintonização, a sincronização existente entre o Céu e a Terra e vocês mesmos, os restitui à sua Unidade.

É esse o único objetivo, é essa a única função.

Assim, portanto, o que está fora é estritamente como o que está dentro.

O que está no alto é como o que está embaixo, realizando-se, em vocês, ou seja, em seu meio, enquanto ser
humano encarnado sobre esse mundo.

Vocês têm somente que seguir as Vibrações.

Essas Vibrações que, agora, vão começar a ser cada vez mais rápidas, correspondendo à passagem das partículas
Adamantinas de Luz Unificada, não mais unicamente em suas Lâmpadas, não mais unicamente no canal

da Sushumna ou canal do Éter, não mais unicamente nas ‘novas estruturas’, mas no conjunto de suas estruturas
físicas até a célula e até o átomo.

Isso pode se traduzir pelas percepções de calor e de Vibração cada vez mais intensas, cada vez mais prementes,
cada vez mais extensivas.

Não se alarmem de modo algum com esse processo, ele é normal e diretamente ligado à atividade dos elementos
sobre a Terra e às atividades do Céu sobre o sol e na Galáxia.

***

Vocês estão conectados, vocês estão religados e vocês estão, portanto, doravante, em ressonância total.

Qualquer que seja a Coroa Radiante que esteja desperta em vocês, com esses acontecimentos, com essas
transformações visíveis exteriormente que se desenrolam, ainda uma vez, ao mesmo tempo no Interior de vocês.

Não se admirem, portanto se, em função de alguns elementos que se movem em tal lugar do planeta, vocês
percebam, de maneira sincrônica, as Vibrações, em seu corpo de carne.



A Energia circula agora, por ressonância, do mesmo modo em vocês como sobre esta Terra e como em seus Céus,
vocês estão, como o dissemos, ‘religados’ e ‘interconectados’.

Vocês estão, portanto, conectados e interligados com o Céu e com os elementos de seu Céu, quaisquer que sejam.

É deste modo, aliás, que, no que concerne às Embarcações da Confederação Intergaláctica que podem aparecer,
como nós o dissemos, em seus Céus, vocês estão religados a elas pelo Coração.

É assim que vocês se reconhecerão uns aos outros.

Ser-lhes-á doravante cada vez mais fácil se reconectarem e se reconhecerem, uns para com os outros, pela Coroa
Radiante do Coração e também, vocês, humanos, com os povos vindos da Confederação Intergaláctica.

O sinal de reconhecimento, além do que lhes foi comunicado há alguns anos (**), é a Vibração do seu Coração.

Esta não poderá jamais induzi-los a erro, quaisquer que sejam as manifestações de seu Céu ou de sua Terra.

Sigam, portanto, esta Vibração, o que quer que ela lhes diga.

Não façam intervir um elemento mental, em ressonância com sua moral, sua sociedade ou suas diversas atividades.

***

Doravante, somente aquele que seguir a Vibração e a Coroa Radiante de seu Coração poderá, de maneira segura e
certa, preservar o que deve sê-lo.

Alinhem-se, portanto, o mais frequentemente possível, na sua Presença.

Pela Vibração percebida e sentida em seu Coração e em sua cabeça, vocês poderão então ser levados aos lugares
os mais importantes para vocês, para realizarem as atividades as mais justas e as mais em acordo com o que chega

em seus Céus e em sua Terra.

O momento chegou de viver o que foi anunciado pelo conjunto de seus profetas, assinalando o acesso a novos Céus
e a uma nova Terra, numa Dimensão diferente.

A época da revelação termina.

A época da translação começa, ela é agora.

Sigam a Vibração, sigam a sua Consciência, sigam o que dita a Vibração do seu corpo e do seu Coração.

Nesta condição única vocês ficarão permanentemente alinhados, centrados e na Alegria.

É desse modo, na humildade e na simplicidade, que vocês servirão o melhor possível ao conjunto da humanidade,
seus parentes, o conjunto de seu ambiente e vocês mesmos.

***

Nós os esperamos e nós contamos com vocês para estar na Alegria, para manifestar esta Alegria, para despertar em
vocês o belo, o bom e, sobretudo, a Unidade.

Lembrem-se de que a Unidade é Alegria, que ela lhes permite manter sua Vibração e sua Consciência, o que quer
que aconteça ao redor de vocês.

Lembrem-se de que não há que se expor ao que quer que seja que esteja oposto a esta Alegria.



Lembrem-se de que a Vibração segue sua Atenção e sua Intenção.

Não se deixem perturbar de modo algum, o que quer que aconteça em seu ambiente, sobre sua Terra e em seus
Céus.

O que vem é revelação, o que vem é Unidade e Unificação.

Revelação da Presença, revelação da Luz Una.

E é agora.

Bem Amados Filhos da Luz, eram, de algum modo, as palavras complementares que eu tinha necessidade de lhes
dar, concernentes ao conjunto do que eu lhes dei durante minhas três últimas intervenções (*).

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, assim se encerra meu primeiro ciclo de
intervenções.

Eu voltarei, durante seu mês de dezembro, em muito numerosas reprises, porque é nesse mês que se viverão as
coisas as mais importantes para esta Terra e para vocês.

Esperando, que minha gratidão os acompanhe e que minha Presença, em sua Presença, se estabeleça e realize,
entre nós, a ‘nova Aliança’.

Juntos.

Agora.

Essa será minha assinatura de Amor para vocês.

... Efusão de Energia ...

Eu lhes digo até dentro de algumas semanas de seu tempo.

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

(*) – ARCANJO URIEL (2009 e 2010):http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-
uriel-2009-e-2010

(**) - 'Sinais de Reconhecimento e de Reconexão com a UNIDADE':

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sinais-de-reconhecime...

***

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=824

26 de outubro de 2010

(Publicado em 29 de outubro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sinais-de-reconhecimento-e-de
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-uriel-2009-e-2010
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=824
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês não tanto para lhes dar outra coisa do que o que foi dado até agora,
com relação às minhas intervenções desde quase um mês.

Eu venho simplesmente a vocês, para escutar e transmitir, por Vibração, o que vocês têm para me perguntar, em
vocês, presentes, como questionamentos relativos a vocês mesmo, relativos ao que vocês são.

Na medida do possível, eu irei responder a vocês.

Na medida em que a Vibração, estabelecida em vocês e em mim, permitir isso.

Como nós lhes anunciamos, o Arcanjo Miguel e eu mesmo, desde a criação da Merkabah interdimensional coletiva,
em ressonância com a reativação do cristal principal de Altaïr, em ressonância com a ação do Arcanjo Uriel,

da Reversão do Triângulo Luciferiano para a sua verdadeira Dimensão, a Terra pode doravante viver o que está para
viver, na totalidade, assegurando o retorno da Unidade d'A Fonte, da Verdade.

***

Bem Amados Filhos da Lei do Um, o conjunto do Conclave Arcangélico, o conjunto da Frota Intergaláctica Mariana, o
conjunto da Frota Unificada, desde a 3ª Dimensão Unificada até as Dimensões as mais elevadas, estão doravante

com vocês.

A pressão da Vibração, a pressão da Consciência, vem a vocês.

Isto tem por objetivo revelá-los, na totalidade, à sua Unidade, se tal for o seu desejo.

Nós viemos, nós, juntos, os Arcanjos e toda a Frota Intergaláctica Unificada, no seu espaço de vida para, como eu
disse, lembrá-los da sua promessa e do juramento d'A Fonte, de voltar para liberá-los.

O momento chegou.

O tempo descontado está quase atingido.

Resta-lhes simplesmente penetrar nas esferas da Alegria, na sua própria Vibração cardíaca.

Tudo ali está.

Não há nada a revelar a não ser isso.

Apenas Ser, estabelecerem-se na sua Verdade.

O que acontece fora acontece dentro, em totalidade.

Alcançar a Unidade passa primeiramente por atingir o interior, Vibrar em meio à Unidade, aceder ao Estado de Ser.

***

ANAEL - 27 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-BPJEMsRW2hE/UYUjMD6zf9I/AAAAAAAABoU/yH3VjDVbXhk/s1600/000+Anael+-+27.10.2010.JPG


Regozijem-se.

Isso sinaliza, como lhes anunciou Séréti (*), se tal for o desejo e a Vibração de vocês, o fim da Ilusão e do sofrimento.

Como lhes disse o Arcanjo Uriel (**), a cada dia, a cada minuto, coloquem-se a questão: “o que vocês escolhem?”.

Ser-lhes-á feito segundo a sua Verdade.

Vocês receberão conforme o que pediram.

Ser-lhes-á feito segundo a sua fé, segundo a sua Vibração.

O momento é para preparação intensa, pela Vibração que se impacta em suas diversas Lareiras, pela dilatação da
Alegria, pelo que acontece em vocês, como no exterior de vocês.

Bem Amados Filhos da Lei do Um, se houver ainda questionamentos em vocês em relação ao que está aí, agora, e
se me for possível ali dar uma resposta, eu dar-lhes-ei voluntariamente.

Lembrem-se de que o essencial, nisso que vem e que está aí, é unicamente e exclusivamente a sua Consciência.

O resto seguirá da sua Consciência.

Eu os escuto.

***

Pergunta: por que esta alegria em saber que eu vou “voltar para casa”?

Bem Amada Filha da Lei do Um, eu apenas posso replicar: bem-vinda a você, em você.

O momento é efetivamente para o regozijo, para a Alegria, para o estabelecimento da Verdade.

Nada é mais belo, nada é mais luminoso do que o que se estabelece.

Nós estamos doravante reunidos em meio à Nova Aliança.

Aqueles de vocês que, até agora, não o vivem ainda em totalidade dar-se-ão conta, no que vocês denominam seus
próximos dias e semanas, da realidade desta Nova Aliança, se exprimindo por uma Alegria que eu qualificaria

de infinita.

Então, sim, nós nos alegramos, nós Arcanjos, por vocês, em louvor a A Fonte Una.

Lembrem-se de que tudo, tudo o que vem, encontrará sua solução no seu Coração.

Gradualmente e à medida da chegada da Luz em seus diferentes constituintes, em seus Céus como em vocês,
existirá, é claro, resistências exteriores, mas o que nós podemos fazer?

O que vocês podem fazer?

Principalmente, permaneçam centrados na sua Alegria.

Lembrem-se, a cada minuto, de que a porta está no Interior.

Ao se lembrarem simplesmente disso, tudo o que acontecerá será Alegria.

Escutem o que lhes diz o seu Coração.

Estejam atentos à sua Consciência, à sua Vibração.

Respeitem o que nós lhes dissemos, uns e outros.

Não há nada a temer.

Há apenas que Ser.

*

A Unidade que vem e que se revela não conhece a separação.

A separação faz parte do que foi alterado nesse mundo.

Apenas há separação pelos desejos de separação que os mantiveram, literalmente, fechados.

O que acontece é extremamente simples, em Verdade.

Vão também para esta simplicidade.

Vocês apenas têm que se tornar o que vocês são, de toda Eternidade, manifestar isso.

Não se coloquem questões sobre a vida cotidiana.

Deixem a Luz trabalhar e agir.



Este cotidiano que, às vezes, lhes dá tanto medo ou os fazem sofrer, irá se afastar de vocês para a sua enorme
Alegria e felicidade.

Nenhum ser, fosse o mais próximo de vocês, fosse o mais amado, mesmo segundo as leis falsificadas, nada arrisca,
absolutamente nada.

Lembrem-se: a Unidade não conhece separação.

Então, nunca prejulguem e nunca julguem o que vem, segundo as leis da separação.

Não cabe mais na Luz se estabelecer pela dúvida, pelas separações, pelas inquietudes sobre o destino e o futuro.

Há apenas que manifestar a sua Presença.

A nova Aliança está realizada.

***

Pergunta: é concebível hoje se associar a uma egrégora constituída da energia de pessoas fazendo um trabalho,
mesmo espiritual?

Bem Amada, a egrégora recorre a um princípio de separação entre o que pertence a esta Consciência e ao que ali
não pertence.

O domínio das crenças foi mantido pela constituição de egrégoras cada vez mais glutinosas e densas.

Hoje, vocês não têm mais necessidade disso.

Vocês não têm mais necessidade de recorrer ao que quer que seja, já que vocês se bastam.

Recorrer a algo exterior a vocês é ainda uma separação.

O Arcanjo Miguel, desde um ano, precisamente, deu fim, energicamente e em Consciência, à servidão aos planos
astrais e mentais.

Demorou um ano para reativar a Merkabah interdimensional coletiva e realizar isso na sua Dimensão.

Não há mais, estritamente, nenhuma vantagem para a Consciência recorrer a esse gênero de coisas.

Vocês são Filhos da Lei do Um.

Como tais, A Fonte provê absolutamente tudo.

Não há mais tempo para querer fazer persistirem certos confinamentos.

É tempo de se liberarem, todos e cada um, na totalidade.

***

Pergunta: viver na Presença significa estar consciente de estar no Coração, a cada momento?

Todo o resto seria apenas afastamento do Coração.

É isso que vocês estão exatamente mesmo em via de realizar pela pressão da Vibração que, agora, se verte, de
maneira contínua e exponencial, sobre a Terra.

Novas fontes de irradiação da Luz Unificada nascem a cada dia e perfuram, a cada dia, os envelopes de isolamento
nos quais vocês estiveram.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil se estabelecer na sua Presença que é, efetivamente, a capacidade nova para
Vibrar, na Presença, então, no Coração.

É a única coisa que quer dizer realmente – se tanto é que podemos empregar esse termo – útil hoje.

***
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Pergunta: os outros universos vivem os processos que nós vivemos?

Eu não estou certo de ter apreendido.

Há uma centena de universos que foram falsificados.

Quando eu digo universo, eu não falo de multiversos, nem de super universos.

Digamos antes de um conjunto de sistemas solares em meio a diversos universos.

A liberação segue o seu curso.

Ela depende, como vocês compreenderam, não unicamente de Consciências, mas também de grandes movimentos
existindo nesses super universos.

***

Pergunta: não permanecerá então mais nenhum universo falsificado?

Completamente.

Todos desaparecerão.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Consciências Unificadas do Único, que a Consciência do Um, em meio à nossa Nova Aliança, seja.

O conjunto do Conclave lhes transmite Gratidão e Alegria.

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

(*) – SERETI (26.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/sereti-26-de-outubro-de-2010_25.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sereti-guia-azul-de-sirius

(**) – ARCANJO URIEL (23.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/uriel-23-de-outubro-de-2010-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-23-de-outubro

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=827

27 de outubro de 2010.

(Publicado em 29 de outubro de 2010)
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Tradução para o Português: Zulma Peixinho
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~ Vibração do Ego e Vibração do Si ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãs e Irmãos na humanidade, recebam gratidão e amizade.

Eu expressei, no período que acaba de se escoar, certo número de elementos além do ‘Yoga da Unidade’,
permitindo-lhes assimilar as ressonâncias entre a Consciência e a Vibração, de um lado e, do outro lado, assimilar as

diferenças fundamentais existentes entre a manifestação da consciência do Ego e a Consciência do Si.

Sri Aurobindo, por sua vez, largamente e amplamente comentou a noção de emoção e de corpo de desejo.

Eu gostaria, agora, quanto a mim, neste espaço em que me é permitido expressar-me, talvez entrar mais adiante nos
detalhes e nos elementos que, justamente, referem-se à Consciência e à Vibração, à consciência do Ego e à

Consciência do Si e, em outros termos, a Vibração do Ego e a Vibração do Si.

Assim, portanto, vamos, esta noite, dialogar sobre isso.

Se houver então, em vocês, questionamentos persistentes com relação a esta noção de Vibração e de Consciência,
esta Vibração do Ego e esta Vibração do Si, então, vamos poder avançar juntos sobre essas coisas.

Esta noite, então, eu lhes dou a palavra e eu escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a Vibração do ego?

Cara Irmã, o ego é Vibração, por sua manifestação.

Esta Vibração é onipresente, que ela se traduza pela respiração, que ela se traduza pelo batimento do Coração ou
pelos movimentos mesmo existentes nos músculos ou em tudo o que constitui esse corpo de carne.

Tudo é apenas Vibração, mesmo nesse nível.

Existem também, em meio mesmo deste ego, ‘circuitos de Vibração’ bem conhecidos nos modelos orientais, sobre os
quais é perfeitamente possível desenvolver.

UM AMIGO – 27 de outubro de 2010
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De fato, o ego vibra e a Vibração do ego pode se traduzir pela própria circulação da energia vital do Prana, no que
são denominados os meridianos ou os Nadis.

Indiscutivelmente, esta estrutura pertence ao ego, porque ela traduz mesmo a fisiologia do seu corpo.

A percepção dessas Vibrações, desta consciência das ‘energias vitais’, nada tem a ver com o Si.

Assim, portanto, o ego vibra também.

Obviamente, certo número de funções Vibratórias lhes foi tornado inacessível mesmo no ego.

Isso se refere, por exemplo, aos mecanismos que acabo de nomear, como os ‘meridianos de acupuntura’ que,
enquanto vocês não tiverem realizado um trabalho específico de conscientização no ego, vocês não

podem perceber ou sentir.

Assim, portanto, o ego vibra, mesmo se vocês não se apercebam disso.

A Vibração do ego é marcada por certa forma de peso, de densidade.

Esta Vibração pode ser qualificada, mesmo, de ‘física’, mesmo no que concerne à percepção dita ‘energética’, na sua
linguagem.

Esta percepção energética corresponde a uma circulação densa.

Aliás, ela recorre ao que é chamado ‘eletromagnetismo’ e circula, efetivamente, nesses meridianos e no interior
desses Nadis, e é apenas uma circulação de fluido eletromagnético, acompanhada ou não de elétrons.

E, por sinal, isso é mensurável pelas técnicas que detectam a modificação desta eletricidade.

Assim, portanto, o ego é Vibração, como toda vida é Vibração.

Mesmo um morto, no sentido em que se entende nesta Dimensão, emite uma Vibração que pode ser captada e
registrada.

Simplesmente, as escalas de Vibrações e as gamas de Vibrações nada têm de sobreposição, nem em sua circulação,
nem em sua localização, entre o que se refere ao mundo do ego, o mundo Vibratório do ego e o mundo Vibratório do

Si.

A própria ‘palavra’ é uma Vibração, num espectro preciso eletromagnético.

O Verbo é simplesmente o momento em que a boca está aberta, ou seja, onde o 11º Corpo está ativo, permitindo,
naquele momento, acompanhar a Vibração da palavra pelo Verbo.

Quer dizer que a Vibração que é emitida, naquele momento, é acompanhada de Partículas Adamantinas, o que não
era, evidentemente, o caso na palavra existente na Personalidade.

Assim, portanto, tudo é Vibração, absolutamente tudo.

Simplesmente, a Vibração do ego não pode dar percepção da Vibração do Si, do mesmo modo que, quando a
Vibração do Si é percebida, isso vai se traduzir por uma modificação radical da circulação das Vibrações do ego.

Nós estamos, de algum modo, sobre duas escalas de grandezas diferentes, duas escalas de Vibrações que não se
sobrepõem.

***



Questão: as linhas centrais são as ligações entre os planos Vibratórios e o ego e do Si?

Cara irmã, eu conheço apenas a palavra Nadis relativa à circulação de energia para o exterior do corpo.

Agora, e relativamente a tudo o que dissemos sobre o ego e o Si, é evidente que nenhuma energia, do tipo
eletromagnético, ligada ao ego, possa, por ela mesma, dar a Vibração do Si.

Do mesmo modo que é apenas você, em Consciência, que pode abrir a porta do Coração.

A agregação das Partículas Adamantinas, tal como foi descrita, apenas se pode fazer por sua própria Consciência.

Nenhuma ‘estimulação’, que ela seja de origem magnética ou que ela seja ligada a uma tecnologia pode, de
nenhuma maneira, nas gamas de frequência que vocês conhecem e que vocês aplicam, substituir o que é chamado

de Partículas Adamantinas, cuja estrutura lhes é conhecida.

Essas Partículas Adamantinas foram inseridas, de algum modo, em sua realidade, desde uma geração, chamadas, de
acordo com as respectivas velocidades, num primeiro tempo, de Espírito Santo e, após, de Ultravioleta e

de Irradiação da Fonte.

Mas, em qualquer caso, essas Partículas Vibrantes não se sobrepõem a uma circulação de energia no sentido
‘eletromagnético’, no que concerne aos meridianos de acupuntura ou também ao que é denominado os Nadis.

Vocês podem muito bem ter o que é chamado de um chakra, desperto e aberto, mas, enquanto este não for
investido pelas Partículas Adamantinas, ele não vibrará na Vibração do Si, mas permanece ao nível do ego.

Assim, há alguns movimentos, que existiram na superfície deste planeta, prometendo a ativação de tal ou tal chakra.

Obviamente, o chakra da testa, prioritariamente, ou eventualmente a Kundalini, através de transferências de energias
chamadas de ‘eletromagnéticas’.

Isso não conferirá jamais o Si, é impossível do exterior.

***

Questão: o ego é igualmente uma ilusão?

A partir do momento em que vocês consideram que esse Corpo é ilusão, sua consciência está inserida, efetivamente,
numa ilusão total.

O ego é uma ilusão, assim como esse corpo ao qual vocês deram nascimento.

Evidentemente, enquanto isso é afirmado do ‘exterior’, permanece apenas um conceito.

Apenas vivendo a passagem ao Si e, eventualmente, ao Estado de Ser, que se realiza esta proposição.

Enquanto vocês estão inseridos, inteiramente, numa ilusão e enquanto dão corpo, literalmente, a esta ilusão, vocês
não podem se extrair e vocês consideram isso como ‘real’.

Assim como o ego, falando mesmo do que acontece nesta ilusão, não pode compreender ‘o que acontece do outro
lado’, que é, no entanto, a persistência do ego, mas num outro estado Vibratório também, mesmo na matriz.

Assim, portanto, o ego se desloca entre o momento do nascimento e o da morte.

Ele não lhes dá qualquer percepção, e não lhes dará jamais qualquer percepção, nem qualquer Consciência, do que
acontece nos outros níveis.



O ego é, portanto, o ‘apêndice’ da realidade que vocês vivem.

Ele apenas existe, aliás, nesta Dimensão [3D].

A alma, quanto a ela, apenas existe nos mundos intermediários, denominados ‘matriz astral’.

Em Verdade, vocês são apenas Espírito.

***

Questão: a identidade corresponde ao Si?

Eu não estou seguro de ter apreendido o alcance que há atrás dessas palavras.

A ‘identidade’ é uma projeção, numa pessoa, que é uma máscara.

A identidade e a pessoa não têm qualquer realidade diante de Si.

O Si não é sua identidade.

Enquanto vocês buscam o Si na sua identidade, vocês não podem encontrá-lo.

O Si é, justamente, o acesso a um outro estágio de Vibração, traduzindo-se pelas primícias e os sintomas que foram
perfeitamente descritos por várias pessoas que viveram, justamente, este desaparecimento da pessoa em favor do

Si.

Seja nos escritos antigos do Oriente ou ainda através da descrição de alguns estados vividos pelos místicos, há
sempre esta ‘onipresença’ da Consciência energia e Vibração, vibrando em níveis que nada têm a ver, justamente,

com a pessoa, consistindo, em todo caso, no Ocidente, ao acesso a uma transcendência.

Esta transcendência podendo ser ilustrada por uma identificação total com, por exemplo, a energia do Cristo e,
portanto, o que vocês chamaram de ‘estigmas’.

No Oriente, a identificação e a projeção em um nível de consciência diferente não se fazem, obviamente, segundo os
mesmos modelos, mas conduz, necessariamente a um mesmo estado e à mesma Consciência Vibratória.

*

Eu prosseguiria nesta noção de Consciência e de Vibração, se quiserem, até que vocês tenham outros
questionamentos.

Foram referidas, nas escrituras Orientais, duas qualidades de energia denominadas ‘Prana’ e ‘Cittá’.

O Plano Prânico corresponde à mobilização do que nós chamamos, no Oriente, os glóbulos de vitalidade ou Prana,
que alguns de vocês podem perceber.

Esses glóbulos de vitalidade podem circular no interior de linhas de menor resistência, chamados, justamente, de
Meridianos ou Nadis.

O que circula no interior desses circuitos são as partículas de ‘seu mundo’.

Não é acelerando ao máximo essas partículas que elas vão conduzir a outras partículas.



A circulação e a percepção da energia denominada ‘Cittá’ ou ‘Plano de la Cittá’ apenas se poderá fazer se essas
referidas partículas estão presentes e circulam e vem, então, se agregar, como nós o assinalamos, ao redor de

alguns circuitos existentes.

Não há, portanto, transformação de uma energia, dita Prânica, em energia mental, eis que ela se refere a dois gamas
de Vibração diferentes e, sobretudo, a duas partículas ou corpúsculos profundamente diferentes.

É nisso que alguns seres podem ser, nesses tempos atuais, enganados e, então, manifestar as energias chamadas
do Plano Prânico e tomá-las pelas energias do Coração, o que estritamente nada tem a ver, independentemente da

própria percepção Vibratória, diferente entre o ‘Prana’ que circula e a energia da ‘Cittá’ que circula, que são as
próprias modificações da consciência.

É evidente que, enquanto a energia circula num meridiano (fosse você um grande Mestre da circulação desta
energia), será que, no entanto, você acede ao Si?

Não, absolutamente não.

A energia permanece ‘confinada’, aí também, num modo de funcionamento que está ligado ao que é chamado
de ego ou, se preferirem,  de seu Plano Dimensional.

A energia da ‘Cittá’, a energia Supramental, não pertence a esta Dimensão.

Ela começa a se manifestar e a entrar em manifestação nesse Plano de manifestação e é justamente a entrada
nesse plano de manifestação, desta qualidade de corpúsculo e de ondas profundamente diferentes que

colocará fim, como o sabem, a esta Dimensão.

Não há portanto sobreposição possível.

A única sobreposição é que as Partículas ditas Adamantinas vêm se agregar sobre as estruturas existentes e
vêm revelar, também, as estruturas que, até o presente, não estavam ativas.

É sobre o que vocês trabalharam durante esta semana.

Há, portanto, verdadeiramente, uma sobreposição de dois modelos Vibratórios que não vêm dos mesmos mundos,
mas que permitem, contudo, revelar, em vocês, o que deve sê-lo, permitindo-lhes então aceder ao seu veículo de

Estado de Ser ou, em todo caso, no mínimo, ao seu Si.

O Si não pode ser revelado ou realizado partindo da energia Prânica, contrariamente ao que alguns quiseram
fazê-los crer.

***

Questão: quais são os efeitos, nos circuitos energéticos, das tatuagens, piercings, etc.?

As cicatrizes podem, efetivamente, bloquear a circulação da energia dita Prânica, mas não podem, em caso
algum, bloquear a circulação da energia Adamantina.

É por isso que, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu corpo, quaisquer que sejam as cicatrizes físicas,
psicológicas, etéreas, existentes nesse corpo, elas não podem ser, absolutamente, de modo algum, a causa de um

bloqueio do acesso ao Estado de Ser, eis que o Estado de Ser apenas se abre no Interior e é somente naquele
momento que ocorre a irrupção das Partículas Adamantinas.

Isso vai, portanto, explicar, geralmente, que aqueles que abrem a porta do Coração e que vivem as Partículas
Adamantinas, veem, progressivamente, ou de maneira fulgurante, desaparecer certo número de anomalias que

estavam ligadas, justamente, a esse corpo do ego que se dissolve.

O que vocês devem, também, ao mesmo tempo aceitar e viver (e alguns de vocês o vivem) é que, assim que o centro



cardíaco está totalmente funcional (ou seja, que a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do Coração está ativo e este
se torna quase permanente), naquele momento, torna-se extremamente fácil para vocês agregarem ainda mais

Partículas Adamantinas, permitindo-lhes então amplificar a sua própria Irradiação do Si.

De fato, mesmo no Si, existem vários estados discerníveis correspondentes aos 7 Samadhi diferentes conduzindo, ao
final e finalmente, ao Maha Samadhi e ao acesso ao Corpo de Estado de Ser.

Do mesmo modo que, na energia Prânica existente nos meridianos, os meridianos existem e, no entanto, para
aprender a senti-las, existe, então, certo número de ginásticas ou de práticas que vão permitir senti-las.

Mas não é porque elas não são sentidas que elas não existem, é claro.

Do mesmo modo, ao nível do Si, existe certo número de etapas de integração.

A ativação de ‘novos Corpos’ é uma parte.

A ‘fusão das 3 Lareiras’ é uma outra.

A cada vez, são novas qualidades Vibratórias, ligadas às Partículas Adamantinas, que se desdobram e que vão então
acompanhar sua Consciência e servir, de algum modo, de apoio à sua Consciência, que se torna, literalmente, esta

‘Consciência nova’ em meio às Partículas Adamantinas, porque vocês são constituídos, em diversos graus, de
Partículas Adamantinas.

E, portanto, a Consciência vai seguir, eu diria, de algum modo, a quantidade de Partículas Adamantinas que os
habita, assim como a qualidade da sua própria circulação.

***

Questão: quais são as virtudes, as qualidades que permitem adquirir mais Partículas Adamantinas?

Elas lhes foram amplamente comentadas e comunicadas: Humildade, Simplicidade e os ‘quatro Pilares’.

Não há outras.

Quanto mais você se tornar Humilde, quanto mais você se fizer pequeno, mais você crescerá na Luz.

Não há alternativa.

Aquele que quer representar ou desempenhar um papel, nesta matriz ou nesta ilusão, o faz às custas
de suas Partículas Adamantinas.

Isso lhes foi expresso de diferentes modos em todas as correntes espirituais, não é?

Eu resumiria isso numa frase lacônica: “Vocês não podem ao mesmo tempo pretender Ser e ter”.

***

Questão: o que é que diferencia o ego, no sentido corrente, do ego espiritual?

Atrás do ego espiritual há simplesmente a vontade (inconsciente ou consciente, não importa) de manifestar uma
ascendência sobre o outro, antes de manifestar uma ascendência sobre si mesmo.

Há, portanto, uma ‘falta de Coração’, mesmo se a máscara do coração puder estar na dianteira da cena, querendo
simplesmente tomar o poder sobre o outro por carência de poder sobre Si.

O ego espiritual vai se nutrir de capacidades ditas ‘espirituais’, chamadas de poderes da alma.



O Coração é Humilde e Pequeno.

O Ego espiritual não pode compreender e não pode aceitar esta humildade, esta simplicidade e esta noção de
pequenez.

Há, portanto, uma ‘inflação’ do ego, chamada de ego espiritual, mas não há nada de espiritual ali, mesmo se os
poderes espirituais estiverem presentes.

O ego espiritual consistiria (que as Partículas Adamantinas tenham sido ativadas à recepção ou não) em desviar
unicamente a energia para o que vai servir a vontade e o poder.

Quer esta vontade, esse poder, se expressem, até mesmo, sobre a noção de querer fazer o Bem.

Querer o bem do outro não é sempre bem, porque quem pode saber, melhor do que o próprio ser, o que é bom para
ele mesmo?

Nós não falamos, obviamente, com isso, de conhecimento do ego (como as doenças em que um médico seja
necessário), mas nós falamos do Ser, o Ser profundo.

Ninguém pode conhecer nosso Ser profundo, nem mesmo o próprio ego.

Apenas o Si é que pode conhecer isso.

Quando o ser realiza o Si, quanto mais ele se instalar no Si, no seu próprio poder e na sua própria mestria, menos ele
terá necessidade de manifestar qualquer atividade em ressonância com a tomada de ascendência ou com o poder

sobre o outro.

É tão simples assim.

***

Questão: quando se viveu uma forma de Abandono à Luz, questionamentos, medos que voltam, sobre o próprio
caminho, podem relevar de uma forma de ego espiritual?

Isso releva simplesmente da ‘resistência’ do ego, não espiritual.

O ego espiritual tem a particularidade de ser voltado sobre todos os outros e não sobre si.

Há necessariamente, nas fases de subida Vibratória e de acesso às Partículas Adamantinas, de abertura ao Si, fases
em que o ego vai tentar voltar a se manifestar.

Este ego não é o ego espiritual, porque ele se refere ao Si com seu próprio ego.

O Ego espiritual se refere ao seu ego com os outros egos, daquele que quer criar ou manter uma ascendência ou
uma dependência com relação a si mesmo.

A maior parte do que foram chamados Mestres espirituais são, geralmente, seres no ego espiritual, onde a ‘vontade
de bem’ vai fazer de modo a que seus discípulos sejam completamente subjugados a seus Mestres.

Há uma relação de dependência que se instala, que é chamada de ego espiritual, porque, se um verdadeiro Mestre
abrisse o Coração do seu discípulo, não haveria mais discípulo porque, naquele momento, este se tornaria um

Mestre, por sua vez.

Assim, portanto, o que você viveu nada tem a ver com o ego espiritual, que se refere a um mecanismo exterior a
si, sempre.

Trata-se, simplesmente, da ‘confrontação’ entre o ego, que não quer morrer completamente, e o Si.



***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e irmãs na humanidade, do meu Coração ao seu Coração, Amor e Paz entre nós.

Até breve.

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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 Eu sou Uriel, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, neste espaço, eu lhes peço dignar-se acolher minha Presença

em meio à sua Presença.

Bem amados Filhos da Luz, como eu havia enunciado e anunciado, desde apenas alguns dias de seu tempo, o

momento chegou para o desvendamento total da Luz e de seus planos, em meio à sua Ilusão.

A cada dia, a cada minuto de seu tempo que passa doravante vendo a influência da Luz aumentar em meio à sua

Ilusão, vindo desmascarar, desvendar e revelar, de maneira cada vez mais evidente, a Verdade, sua Verdade.

Enquanto uma Ilusão atinge seu fim, a Verdade se revela e se desvenda.

O Fogo do Céu e a sua contraparte Terrestre, o Fogo da Terra, o Fogo do Éter, entram doravante em ação,

onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Quaisquer que sejam seu estado, sua Vibração, isso irá se tornar cada vez mais acessível e perceptível a vocês.

A modificação anunciada pelo Arcanjo Metatron, denominada por ele próprio os ‘Cavaleiros do Apocalipse’, está

doravante ativa.

Trata-se de um desvendamento total do que lhes haviam ocultado e escondido desde tempos imemoriais.

***

Então, eu lhes digo, regozijem-se, estejam em Alegria porque nada deve vir alterar a realização de sua Presença e de

seu Ser em verdade.

Somente o Coração conta.

Somente o Coração é Verdade.

Nós os convidamos, uns e outros, para se abrirem a esta Verdade final porque é por esta Verdade, aquela do seu

Coração, que poderão aceder ao que é denominado ‘espaços multidimensionais’ pelo processo conhecido

como Ascensão.

Esse processo não é um processo instantâneo, para o conjunto da humanidade, nem coletivo.

Ele vai envolver inicialmente as almas, em certos locais deste planeta, essencialmente aí onde são despertos os
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vulcões.

Eu quero falar, em particular, sobre o que foi já anunciado pelo Mestre dos Melquizedeques (*), ou seja, sobre

o cinturão de fogo do Pacífico.

Lembrem-se de que esses Mestres, denominados Melquizedeques, lhes disseram: a lagarta se torna borboleta.

Se vocês adotam a visão da borboleta, uma lagarta que parte é uma borboleta que nasce.

Tudo dependerá do seu ‘ponto de vista’.

Tudo dependerá de sua Vibração e do modo que vocês terão para apreender e viver o que viverão seus Irmãos e

suas Irmãs, onde quer que eles estejam sobre o planeta.

Foi-lhes solicitado e lhes é solicitado, ainda hoje, para se estabelecerem em meio à sua Verdade, sua Radiância

cardíaca.

O sentido do Serviço, na humildade e na simplicidade (que lhes é solicitado e que vocês praticam à noite às 19

horas [16h00 – hora de Brasília]), permite a essas almas ser guiadas para a Luz porque não pode ser de outro modo.

A Merkabah interdimensional coletiva, elevada e desperta por seu trabalho, a Merkabah da Terra que ali respondeu,

permitem doravante sobrevir a manifestação máxima da Luz Vibral no seu mundo.

***

A Luz Vibral, como sempre lhes dissemos, não é jamais destruição, mas elevação e transformação.

A transformação que vem é uma transformação da Luz.

Não há nada a temer.

Há apenas que manifestar a sua própria Presença e a sua própria Alegria, cabendo a vocês se estabelecer no seu

Coração.

Apenas os mecanismos de resistência à Luz poderão, eventualmente, fazê-los ver os eventos da Terra como opostos

à Luz.

Isso não é nada.

Estritamente nada.

É a visão da personalidade dividida, dissociada e separada que poderá lamentar e chorar a vinda da Luz, de nenhum

modo, a própria Luz.

Portanto sim, regozijem-se do que se manifesta em seus céus.

Regozijem-se do que se manifesta sobre a Terra, doravante.

Não há mais adiamento.

Essa noite, precisamente, não há mais possibilidade para os seres que, consciente e voluntariamente, se opõem,

nesta humanidade, ao estabelecimento da Luz, a possibilidade de fazer outra escolha que se reunir à Luz, de uma

forma ou de outra.

A ‘matriz astral coletiva’ se desagrega, agora, a toda velocidade, traduzindo-se para vocês por novas percepções de

seus Céus, de seu Sol, de seu satélite e mesmo de outras constelações visíveis.

Levem os olhos aos Céus.

Coloquem os olhos em vocês.

Uma ‘nova Consciência’ emerge, em totalidade, em vocês, primeiramente, resultando (se vocês concordam e se

vocês o aceitam) em uma serenidade nova passando a último plano o que, até agora, podia constituir a trama de sua



vida cotidiana de personalidade.

Apenas o Coração é capaz de fazê-los encontrar sua Alegria, independentemente de todas as circunstâncias

exteriores.

Vocês são chamados, vocês, Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um e Sementes de Estrelas, a se estabelecerem

imediatamente, o mais rápido possível, na sua Vibração do Estado de Ser, do Si realizado.

***

Vários de vocês, onde quer que estejam sobre este planeta, começam a Vibrar a frequências jamais alcançadas,

permitindo, por sua elevação, em humildade e em simplicidade, favorecer o momento da Terra.

Porque, como sabem, seu trabalho termina, o trabalho da Terra começa.

Ela vive, agora, desde essa noite, sua elevação.

Não esperem que isso aconteça em um dia de seu tempo Terrestre, mas isso começou, de forma incontestável,

indiscutível.

O conjunto dos mecanismos (denominado na época das ‘Núpcias Celestes’: desconstrução) está praticamente

concluído.

Resta agora o engendrar de novos Céus e de uma nova Terra, para vocês, em vocês, e no exterior de vocês.

É esse processo que se põe em funcionamento agora.

Este, terá um tempo limitado, como anunciado por SERETI (**).

Esse tempo é aquele acordado para os ajustamentos finais da Terra à sua nova Dimensão de vida, como para vocês,

Filhos da Lei de Um, onde quer que estejam presentes sobre este planeta, para Unificar-se, em totalidade e

definitivamente, com o seu Estado de Ser.

Todas as percepções Vibratórias, existindo doravante em seu Coração ou em suas diferentes Lareiras, como no

escalão de seu corpo inteiro e de sua Consciência, em totalidade, têm apenas um objetivo, é bem este, de realizar

inteiramente a sua Ascensão.

O momento chegou agora para se entregarem, integralmente, à Inteligência da Luz.

Bem além do abandono à Luz, que vários de vocês realizaram, convém manter-se à escuta, interior e exteriormente,

da Vibração que vem a vocês e em vocês.

Esta vai aumentar em proporções que poucos de vocês atingiram e vivenciaram até agora, que isso seja ao nível do

Coração, que isso seja ao nível da cabeça ou ao nível do sacro.

Vocês são chamados a se tornar, cada dia um pouco mais, Seres de uma Vibração nova em novos espaços de vida.

É isso que vocês irão manifestar, é isso que vocês irão realizar, conjuntamente com a Terra.

***

Como nós lhes dissemos (que isso seja o Arcanjo Miguel, que isso seja o Arcanjo Anael, que isso seja eu mesmo),

seus Céus se preenchem de Luz.

Ser-lhes-á feito exatamente segundo sua Vibração.

Não pode ali haver nenhum erro pela Vibração que vocês manifestam que determinará, em Verdade, o que vocês irão

se tornar.



Há apenas para se tornar esta Vibração, não se opor, em nenhuma maneira e de nenhum modo, à Vibração de

seu Ser profundo, além da Ilusão, porque é dela que se trata.

Hoje, não é mais questão apenas de deixar esse corpo para viajar até o Sol, para o Estado de Ser porque é o Estado

de Ser, pela aglomeração de partículas Adamantinas em meio às suas estruturas, denominadas sutis, desta

Dimensão, que faz a viagem do Estado de Ser até vocês.

Isso irá se traduzir, até o final deste ano, por Vibrações cada vez mais rápidas, cada vez mais intensas e cada vez

mais levando-os a experimentar a Unidade, a Alegria e a Verdade.

Não há portanto, efetivamente, nada a temer para os Filhos da Lei de Um porque é sua herança que vem a vocês.

Como a própria Fonte lhes disse e repetiu: é o momento.

O momento da revelação, o momento de se lembrar do juramento e da promessa de seu retorno aos mundos

Unificados.

***

Vocês fazem parte, uns e outros, por seu despertar e por seu acordar, dos Filhos da Lei de Um tendo permitido, pela

reativação da Merkabah interdimensional, despertar vocês mesmo e despertar esta Terra para sua Unidade.

O momento então chegou para assumir, plenamente e em totalidade, o que vocês são, além da Ilusão.

Não há aí nenhum ego, há apenas restituição à sua Unidade.

A Unidade é o Fogo.

A Aliança de Fogo são as palavras que eu pronunciei porque é realmente uma ‘nova Aliança’ que se realiza, em

vocês, além de todas as falsificações, além de todos os compromissos, além de todas as Ilusões.

Aliança de Fogo se assinalando e se revelando por sua lâmpada cardíaca, bem além das crenças, quaisquer que

sejam, levando-os a se desvencilhar de tudo o que não é a Verdade, de tudo o que os tem entorpecido, de tudo o que

os tem afastado.

E isso é agora.

***

Como alguns de nós lhes dissemos : «vigiem e orem ».

Estejam atentos às suas Vibrações.

Estejam atentos às modificações ocorrendo em suas estruturas, em sua Consciência.

É isso que sinaliza o processo.

Resta no entanto certo número de marcadores devendo se realizar e se manifestar.

Esses marcadores estão muito próximos e são iminentes.

Eu não posso dizer mais, de novo, porque isso dependerá de sua capacidade, uns e outros, individualmente, uns e

outros, coletivamente, para entrar, literalmente, em ressonância com a Terra e com seu núcleo cristalino.

A Merkabah interdimensional coletiva, cujo despertar foi possível pelo seu trabalho e por intermédio do Cristal

azul depositado pelos Elohim de Altaïr, permite, hoje, desde essa noite, reativar, em totalidade, o ‘núcleo cristalino’

da Terra a fim de fazê-la Vibrar na frequência Unitária da Fonte, de Sirius, sua origem, assim como na energia de

Miguel, presente em vocês.



***

Esta Vibração do núcleo cristalino Terrestre corresponde a um aumento da respiração Terrestre,

um aumento considerável da Terra, ela mesma, precedendo à sua Ascensão.

É isso que vocês vão viver sobre a Terra.

Alguns de vocês o viverão passando a outras Dimensões, outros o viverão nesse corpo, outros, enfim, o

viverão nesse corpo mas em outros locais.

Não há nada a projetar, não há nada a antecipar.

Apenas, a cada dia, sentir esta ressonância (manifestando-se agora no escalão de seu corpo), não mais somente

pelas 3 Lareiras, não mais somente pelas novas Lâmpadas, mas também pelos seus pés, traduzindo o contato de seu

Ser com o núcleo cristalino da Terra.

Isso se ativou desde essa noite.

Vocês se aperceberão, por si próprio, que o conjunto de seu corpo físico e de suas estruturas sutis serão

atravessadas de parte a parte, de alto a baixo e de baixo a alto, por ‘correntes’ Vibratórias totalmente inéditas para

vocês.

Isso assinala a reconexão ao núcleo cristalino da Terra.

Isso assinala a sua reconexão ao núcleo cristalino e, então, às suas origens estelares.

E isso é agora.

Pelo afluxo desta Graça nova, pelo afluxo desta Vibração nova, vocês irão encontrar força renovada, potência

Interior renovada, permitindo-lhes conduzir bem seu caminho, sobre esta Dimensão e sobre esse mundo, para

acompanhá-lo, ao melhor, em sua translação que começou.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, a Fonte os abençoa, os Arcanjos os abençoam.

A nova tri-Unidade, realizando a ‘nova Aliança’, é sua ponta de lança e sua Verdade, sua Força.

Manifestem-na na humildade e na simplicidade.

Afirmar e manifestar a sua Luz é não somente um direito, mas o seu dever.

O Arcanjo Miguel chamou-os, em várias reprises, de Semeadores da Luz e de Portadores da Luz.

Vocês são agora o que eu denominaria ‘Guerreiros pacíficos da Luz’.

Desvendem-se, revelem-se, ao redor de vocês como em vocês.

Não hesitem mais para manifestar o que vocês são, ou seja, Filhos da Lei de Um.

Nenhum humano, nenhuma autoridade terá autoridade sobre vocês porque a Luz prevalece, doravante.

A Inteligência da Luz está agora tal, está tão amplificada, que nada de oposto à Luz pode vir se opor à sua Verdade e

à Luz que vocês emanam.

É seu papel e sua missão: Serviço, humildade, simplicidade, dever de Luz.

Vocês são os Filhos da Lei de Um.

Vocês são aqueles pelos quais a revelação pode se manifestar.



Trabalhem cada vez mais na afirmação, não do que vocês são, mas da Luz que vocês são.

O ‘corpo do Estado de Ser’, estrutura interdimensional eterna, vem a vocês, na totalidade.

Os sinais sobre o Sol serão doravante cada vez mais numerosos.

***

Os sinais nos seus Céus, traduzindo a chegada dos Anjos do Senhor, serão cada vez mais visíveis.

Vocês não têm a temer de modo algum o que virá, de outros locais, que da Luz Unificada porque, eles o sabem, eles

não podem estritamente nada contra os Seres Unificados.

Cada um de vocês, pessoal e individualmente, Filhos da Lei de Um, está sob a proteção do Um e ninguém,

quaisquer que sejam sua posição e sua origem, poderá se opor à proteção do Um.

Isso é uma coisa importante e capital que eu anuncio essa noite a vocês.

Em sua Vibração da Unidade reencontrada, pelas correntes cristalinas vindo do intra Terra, pelo Fogo do Éter, Fogo

da Terra e Fogo do Céu, absolutamente nada pode vir desconcertar, do exterior, o que vocês são.

Cabe a vocês cultivar e deixar emanar a potência da Luz.

Ninguém, seja quem for, poderá vir, de uma forma ou de outra, impedir a Luz de estar em vocês e de se tornar esta

Luz.

O Estado de Ser, por esta Vibração supramental percorrendo as suas estruturas, torná-los-á totalmente

impermeáveis a toda influência não luminosa.

Manifestem o que vocês são, com toda segurança e em toda Unidade.

***

Nós contamos, e nós contaremos cada vez mais com vocês, para o seu trabalho, às 19 horas, hora no relógio francês

[16h00 – hora de Brasília], para amplificar esta reconexão com o núcleo cristalino da Terra que vocês perceberão e

que alguns dentre vocês já percebem, porque vocês ali lançaram mão da potência e da força para realizar o porquê

vocês estão aí, quer dizer, tornar-se Luz.

E vocês tornar-se-ão Luz.

Alcancem sua Presença, alcancem sua Alegria, estabeleçam-se na Verdade, na Unidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, Sementes de Estrelas e Filhos da Lei de Um, vocês estão de novo reconectados à sua

multidimensionalidade.

Não existe mais qualquer possibilidade de reviver o que é passado.

Isto está efetivado, desde agora.

Cada dia que se passar nesta matriz reforçará sua conexão de Eternidade, fará de vocês

Seres elevados, lúcidos e iluminados, permitindo-lhes Servir aqueles de seus Irmãos que ainda escalam o caminho e

que são chamados, eles também, a viver a redenção deles, se tal é a Vibração e se tal é o desejo deles.



Tornem-se então exemplos vivos da Vibração Unificada, vocês, Filhos da Lei de Um, porque a Graça inunda vocês,

do Céu e da Terra, liberados.

Bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, comunguemos em meio à nova Aliança e à nova Presença, reconectados,

em totalidade.

Que a Graça se manifeste.

Tornem-se esta Graça.

Presença.

Vibração.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da Lei de Um, esta Graça, que é sua, permite-lhes passar os 2 meses que se abrem diante de

vocês, quaisquer que sejam suas circunstâncias, na Alegria.

Porque é a única maneira que vocês terão de ajudar seus Irmãos e suas Irmãs que ainda não estão abertos a isso.

Então, nós, Arcanjos, por minha Vibração, essa noite, acompanhamos vocês.

Avancem com autoconfiança.

Avancem pela Vibração, por sua Presença em seu Coração.

Pela Graça de Cristo, pela Graça de Maria e de Miguel, eu lhes dou a paz.

Até breve.

*

... Efusão Vibratória ...

************
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Questão: o que é que se constrói nos diferentes circuitos do Antakarana quando do desenvolvimento das cordas
corpo-alma, alma-Espírito e corpo-Espírito?

Bem Amado, o Antakarana é chamado assim em ressonância com uma palavra hindu que significa ponte ou Cordão
de Luz.

Isso reflete a construção com relação a um chacra situado à frente da orelha, chamado de ampola da clariaudiência,
na qual vai se construir uma ponte de Luz.

Essa ponte de Luz refere-se, entre o corpo e a alma, ao que é chamado de ponte de Luz prânica, enquanto que entre
a alma e o Espírito, trata-se de uma ponte de partículas Adamantinas vibrando bem além do que é percebido

habitualmente no nível do Cordão Celeste, em ressonância com a junção corpo-alma. 

A expressão desta conexão entre o corpo e a alma – ou a personalidade e o complexo superior situado em outros
planos Vibratórios – é chamada também de Nada, ou 'som da alma', fazendo parte do que havia sido denominado

‘poderes da alma’ ou Siddhis. 

Isso, no nível da alma humana, é o reflexo da ativação do que é chamado de ‘terceiro olho’, permitindo então ouvir, de
maneira mais ou menos importante, de maneira mais ou menos permanente, um som específico.

De fato, existe uma série de sons. 

Esses sons são em número de sete, traduzindo uma ativação precisa ou um patamar Vibratório correspondente ao
estabelecimento deste Antakarana. 

Cada Samadhi é, ele mesmo, acompanhado de um som.

O próprio Samadhi é, portanto, acompanhado de uma conexão mais intensa, realizando-se no momento em que ele
se constrói, refletindo, de maneira coerente, a junção estabelecida com a alma e depois com o Espírito. 

É a efusão da Energia da alma e a efusão da Energia do Espírito que vai, então, ao mesmo tempo, por esse meio,
chamado de Cordão Celeste, penetrar o Ser no seu corpo de desejo ou de personalidade, a fim de fazer Vibrar o

Coração e, portanto, estabelecer, nele, um Estado de Consciência onde há o que é denominado o Si. 

O Si se expressa então por esse som ouvido.

O som não é, portanto, unicamente a expressão da construção do Antakarana, mas, é, efetivamente, de algum modo,
um indicador, se o pudermos dizer, correspondente ao estabelecimento de certo número de conexões na própria

pessoa, nos seus chacras, mas também com as outras Dimensões. 

Então, obviamente, segundo a arquitetura fisiológica do ouvido existente naquele que vive esses contatos, esse som
pode ser percebido de maneira profundamente diferente.

Não se esqueçam, tampouco, de que, durante as Núpcias Celestes, o Arcanjo Miguel falou-lhes de um silêncio
Interior que estava além da nota «SI», permitindo estabelecer, então, a Lemniscata sagrada.

Naquele momento, os Cordões Celestes, apresentando-se lateralmente na direção da orelha esquerda e da orelha
direita, vão se unificar em um único circuito energético denominado Lemniscata sagrada, estabelecendo-se entre o

Coração e o Bindu. 

O Cordão Celeste, expressando então a relação corpo-alma e alma-Espírito, reunifica-se em um único cordão
denominado, naquele momento, ponte de Cristal. 

Essa ponte de Cristal é uma ponte de Luz unindo, portanto, o ponto ER e o chacra do Coração com o Bindu, situado
acima da cabeça. 

Naquele momento, o som pode ser ouvido ou não mais ser ouvido. 

Mas, assim que houver uma conexão que se estabeleça em um modo Vibratório diferente, o som pode se reiniciar,
naquele momento, e se enriquecer de novas frequências que não existiam anteriormente.
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É exatamente esse processo que está em operação, atualmente, quando da conexão
das Merkabah interdimensionais individuais com a Merkabah interdimensional coletiva e doravante, também, com o

núcleo Cristalino da Terra, que emite novamente um canto. 

Esse canto é um canto de liberdade. 

Assim, portanto, querer falar da construção do Antakarana nos leva a um simbolismo extremamente preciso,
representado no Egito pelos chifres da deusa Hathor, representando, entre os seus chifres, um ‘disco solar’,

refletindo, assim, a iniciação solar e, portanto, o contato com Cristo.

*

* 

É exatamente isso que se realiza pelo que foi chamado de Tri-Unidade realizada no seu Coração, recorrendo ao
Cordão Celeste, em ressonância com a junção corpo-alma, o Cordão Celeste em ressonância com a junção alma-

Espírito e, enfim, a ponte de Cristal unindo o ponto ER e o chacra do Coração ao Bindu. 

Cada um tendo, portanto, uma ressonância específica diretamente, efetivamente, com o chacra de enraizamento
da alma, o chacra de enraizamento do Espírito e o chacra do Coração.

*** 

Questão: ouvir murmúrios quando da meditação tem um significado particular?

Bem Amado, durante os espaços de meditação, que eles sejam coletivos ou individuais, obviamente, o som que
reflete então a conexão, de algum modo, com os diferentes planos multidimensionais do Ser, pode se expressar por
uma modificação desse som e, em alguns casos, há literalmente uma conexão com frequências correspondentes a

mundos interdimensionais que podem se exprimir sob forma de murmúrios.

O ideal sendo chegar à frequência final correspondendo ao Maha Samadhi, quer dizer, o momento em que há o Coro
dos Anjos que tocam os violinos.

*** 

Questão: há uma distinção entre Luz Vibral Supramental e Vibração do Coração?

Bem Amada, a partir do momento em que as partículas Adamantinas se colocam no nível do chacra do Coração, isso
confere, não a Vibração do Coração, mas a Vibração da Coroa Radiante do Coração.

A diferença é essencial. 

A Vibração do Coração refere-se a uma zona restrita, correspondendo a algo que é bem interior no espaço dos
mamilos. 

A Vibração da Coroa Radiante do Coração, quando ela se estabelece, é bem mais ampla, eis que engloba os
mamilos.

Ela se estende, portanto, bem além da Vibração do chacra do Coração. 

A Coroa Radiante do Coração significa que a construção das partículas Adamantinas, no chacra do Coração, permite,
a um dado momento, o contato com o Si que terminará, em um determinado momento, pela saída para o corpo de

Estado de Ser. 

Existe, portanto, no nível do chacra do Coração, uma série de percepções bem diversas. 
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Por outro lado, quando a Lâmpada chamada de 9º corpo se ativa, isso pode dar dores em barra no peito, indo do
chacra de enraizamento da alma ao chacra de enraizamento do Espírito.

Há, portanto, sobreposição e simultaneidade de certo número de Vibrações existentes no peito. 

Além disso, assim como vocês entenderam, no final de setembro houve uma reativação da nova Tri-Unidade,
realizando, assim, a Nova Aliança no seu peito.

Vem, portanto, associar-se a isso a percepção da Vibração de um Triângulo entre o chacra do Coração, o chacra de
enraizamento da alma e o chacra de enraizamento do Espírito. 

Assim, portanto, nesta zona, pode se sobrepor algumas Vibrações, algumas percepções muito diferentes. 

É por isso que nós dissemos que o mais importante é o que se manifesta, naquele momento, por uma modificação da
Consciência que é, inicialmente, um Estado de Alegria, um estado de plenitude e que vai se aproximar do que é

chamado o Samadhi. 

Assim, por conseguinte, algumas dessas percepções podem, literalmente, sofrer alquimia juntas e se tornar como
uma imensa Vibração ou percepção da respiração no conjunto do peito, não sendo, obviamente, a respiração dos

pulmões, mas a respiração do Coração (*). 

Deste conjunto de Vibrações decorrem modificações de percepções da Coroa Radiante da cabeça, percepções no
nível do Triângulo Sagrado (ou da Lâmpada sagrada) e assim, também, modificações da própria Consciência. 

A Vibração do Coração pode ser vivida como experiência, ou seja, uma percepção que gira alfinetando e vibrando,
diretamente centrada sobre o chacra do Coração. 

Quando ali se junta, a esse chacra do Coração, a ignição da 9ª Lâmpada, naquele momento, e unicamente naquele
momento, o Samadhi pode se revelar. 

A partir daquele momento, as partículas Adamantinas virão se agregar nesse nível, despertando a Coroa Radiante do
Coração, completando-se agora, desde pouco tempo, pela ignição, literalmente, da nova Tri-Unidade ou Nova

Aliança.

*** 

Questão: por que não sinto mais o coração, mas alfinetadas da Luz Vibral em todo o corpo?

Bem Amada, a ativação das Coroas Radiantes do Coração – não da Vibração do Coração, mas da Coroa Radiante
do Coração – pode efetivamente flutuar em função de certo número de circunstâncias. 

A um dado momento, que aparentemente você parece viver, há uma difusão no conjunto do corpo da Luz Vibral,
expressando-se por alfinetadas extremamente rápidas sentidas em todo o corpo.

Isso não é, portanto, nem uma regressão, nem um progresso, mas uma transformação alquímica. 

De fato, a um dado momento, e assim como isso lhes foi também significado pelo Arcanjo Uriel, quando da sua
penúltima intervenção como da sua última intervenção, há, doravante, uma ponte de Luz muito mais estável

estabelecida entre o Sol e a Terra, permitindo a muitos de vocês acolherem, mesmo no corpo de personalidade, a
Vibração do corpo de Estado de Ser

É exatamente o que acontece, em você, hoje. 

Isso pode se refletir por uma espécie de diluição da percepção da Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, a Luz Vibral não está mais limitada a uma das três Lareiras, ou mesmo às três Lareiras, mas
percorre o conjunto do corpo. 

Naquele momento, é a própria Consciência que, quando das meditações, vai poder reativar uma ou outra das três
Lareiras.

*** 
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Questão: os sobressaltos da bacia, quando sinto essas agulhadas, são um bloqueio?

Bem Amada, absolutamente não.

Isso corresponde a descargas ligadas à atividade da Lâmpada sagrada, do sacro. 

As partículas Adamantinas, como sabem, são retransmitidas pela Radiação do Ultravioleta Micaélico, pela Radiação
de Sirius, ou Espírito Santo, e pela Radiação de Alcyone, da Fonte. 

Você mesma inscreveu, em si própria, a possibilidade de, literalmente, criar as suas próprias partículas
Adamantinas.

É exatamente o que você vive. 

A um dado momento, você se torna apta a semear a Luz.

O fato de semear a Luz corresponde, efetivamente, a acolher a Luz Vibral, a semeá-la, mas também a sintetizá-la
você mesma. 

É doravante o que é possível, devido à sua conexão, desde um mês, à Merkabah interdimensional coletiva e, de
maneira muito mais evidente, desde ontem, devido à sua conexão à rede Cristalina Intraterrestre do núcleo Cristalino.

Há, portanto, realmente, uma síntese de partículas Adamantinas. 

Eu os lembro de que a síntese das partículas Adamantinas é agora perfeitamente eficaz sobre a Terra. 

Vocês reencontraram, portanto, pela ativação do 11º corpo, o seu potencial criador consistindo em, literalmente,
arranjar a Luz pelo pensamento.

Arranjá-la no Interior de si mesma, em suas próprias estruturas, como arranjá-la no exterior de si mesma. 

A um dado momento, aliás, quando Gaia tiver respondido, ela mesma, ao impulso da elevação e ela realizar
inteiramente a sua Ascensão, você irá se tornar você mesma capaz de criar o seu próprio Veículo Ascensional por

intermédio do Bindu, por intermédio do seu Corpo de Estado de Ser. 

Você irá se tornar você mesma a Luz, naquele momento. 

Obviamente, as partículas Adamantinas se agregam, de algum modo, do exterior.

Mas você é agora, você mesma, capaz de sintetizá-las. 

Eu os lembro, sem entrar nos detalhes, de que as partículas Adamantinas são constituídas de seis partículas de
Prana arranjadas de modo ‘hexagonal’, devido à abertura de algumas características de frequência existentes

doravante sobre a Terra e em vocês.

*** 

Questão: sentir o ponto ER, não como um ponto, mas como uma zona mais ampla, como uma pequena Coroa,
releva igualmente dos mesmos fenômenos?

Bem Amada, o ponto ER no nível da cabeça não é um ponto.

Ele é, e ele foi denominado, a Coroa na Coroa, ou as Rodas nas Rodas, assim como Ezequiel perfeitamente as
descreveu. 

Trata-se da disposição dos Quatro Viventes em duas Coroas, representadas também no cabelo de Buda,
representando, de algum modo, as 144 facetas correspondendo às 12 Estrelas e aos 144 caminhos que as une.

*** 

Questão: como diferenciar as dores ligadas a uma mudança vibratória daquelas ligadas a uma disfunção física?

Bem Amada, a partir do momento em que houver conscientização das Coroas Radiantes, de uma ou outra das
Coroas Radiantes do Triângulo sagrado, a partir do momento em que as partículas Adamantinas começarem a se
agregar ao longo do canal mediano da coluna vertebral, transformando-a então em Canal do Éter, as partículas

Adamantinas têm a particularidade, e isso lhes foi dito pela Inteligência da Luz, de resolver, literalmente, a maior parte
dos sintomas que bloqueiam o seu corpo físico. 

Assim, portanto, pode existir um fenômeno de reajustamento Vibratório produzindo-se e desencadeando, de algum
modo, um agravamento de suas dores.

Agora, a característica de uma dor do seu corpo nada tem a ver com a característica ligada às partículas Vibrantes. 

O aspecto de agulhadas das partículas da Luz Adamantina nada tem a ver com o aspecto antes inflamatório ou
constritor da própria dor. 



Assim, um exemplo que será muito mais fácil para compreender: podem perfeitamente existir indivíduos que tenham o
que vocês chamam de enxaquecas, dores de cabeça, qualquer que seja a origem. 

A ativação das 12 Estrelas de Maria, em um primeiro momento, efetivamente pode desencadear dores mais
importantes, ligadas ao afluxo de partículas Adamantinas no nível das Estrelas e vindo, então, assim, reforçar as

dores de cabeça. 

A um dado momento, a alquimia das partículas Adamantinas vai, literalmente, fazer desaparecer as dores de cabeça.

Mas persistirão, obviamente, as dores de cabeça ligadas à Vibração e não mais à doença. 

Tanto mais que existem, no nível dos processos ascensionais que vocês vivem doravante, dores que aparecem por
vezes no nível dos tornozelos, no nível das raízes dos membros ou no nível dos membros.

Estas, como sabem, são destinadas a impedi-los de saírem para seu Corpo de Estado de Ser. 

Elas são perfeitamente justificadas, mas não são de modo algum comparáveis às dores existentes, por exemplo, em
uma artrose ou em um tendão inflamado.

A distinção é extremamente fácil a fazer.

*** 

Questão: a Estrela Amor corresponde à Irmã Yvonne Amada de Malestroit e, além disso, a Ki-Ris-Ti...

Totalmente.

Bem Amada, a Entidade que foi encarnada como Irmã Yvonne Amada de Malestroit, no seu país, é a Entidade que
mais imitou Cristo e que viveu a Aliança mística total com Cristo.

Do mesmo modo que alguns, denominados Santos, em suas diversas tradições, imitaram e viveram a iniciação
Crística inteiramente – ainda que apenas por alguns estigmas que existiam naquela época. 

Assim, portanto, e como o bem amado Omraam Mikael Aïvanhov disse, há, efetivamente, uma Estrela que se
implantou em uma polaridade feminina e, portanto, andrógina, que é Cristo.

*** 

Questão: com qual Energia ressoam as taças de Cristal?

Bem Amada, não estou certo de ter apreendido a questão. 

Uma taça que canta, ou taça de Cristal, ou uma taça realizada em outros tipos de ligas de metais, emite um som.

Um som é uma frequência. 

Esta frequência, ou este conjunto de frequências, harmônicas ou não, vai fazer vibrar, no interior do corpo, estruturas
que são ligadas a esse corpo físico.

Assim, portanto, uma taça de Cristal será levada, segundo a sua própria frequência de ressonância, a pôr em
ressonância, no interior de você, as suas estruturas.

Portanto, eu repito, eu não apreendi perfeitamente o sentido desta questão.

***

Questão: eu pensei que essas taças faziam ressoar a Energia Intra ou Extra-Terrestre.

Então, nesse caso, obviamente, isso não está ligado à própria frequência da taça, mas à sua própria frequência, que
está em ressonância, talvez, com o Intraterrestre.

Isso não está de modo algum ligado ao que você chama de taça de Cristal, mas à sua própria capacidade para
ressonância. 

É, de algum modo, para você, uma chave que abre algumas portas.

Mas a porta está efetivamente em você, e não na taça.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

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

(*) – ‘A respiração do Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-coracao.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-a-
respiracao-do

***
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 ~ MUTAÇÃO SOLAR ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam gratidão e bênçãos.

Eu vou, se vocês o permitirem, expressar-lhes uma série de elementos relativos ao que eu chamei de mutação solar
em curso.

Eu vou tomar em consideração, se bem o quiserem, o que se desenrola atualmente, sobre esta Terra e em seus
Céus, sem falar dos Céus e sem falar da Terra, mas falando de vocês mesmos e somente de vocês mesmos, porque

o que acontece em vocês é exatamente o que acontece em seus Céus e sobre esta Terra.

Durante a minha vida, eu anunciei, para um período posterior, a chegada do Supramental.

Como sabem, faz um ano que eu me expressei longamente sobre a chegada, à sua porta, desse Supramental
correspondendo a certo número de manifestações acontecendo, no momento, nos confins deste sistema solar, cujos

efeitos são, contudo, cada vez mais perceptíveis sobre a Terra.

Vamos, se vocês quiserem, nos demorar unicamente para descrever o que acontece, atualmente, em vocês,
encarnados sobre esta Terra.

O homem foi frequentemente descrito, nas tradições, quaisquer que sejam, em particular as Orientais, como o Filho
do Céu e da Terra, reunindo nele, no microcosmo, a totalidade do macrocosmo.

A estrutura sutil do Ser Humano tem sido perfeitamente estudada e descrita, particularmente nos sistemas tradicionais
orientais, falando, bem antes do ocidente, de energia, de circuitos de energia, de chacras ou de lâmpadas.

Assim, na Ayurveda como na China, vários elementos foram compreendidos, há milênios, sobre a constituição sutil do
ser humano.

Eu gostaria de lhes falar desta constituição sutil, porque é ela que está, neste momento, se modificando
profundamente, persistentemente e devendo levar a uma transformação total das suas estruturas e, portanto,

da Consciência.

SRI AUROBINDO – 2 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-MA9TD4Ape1w/UWtpsbwFNvI/AAAAAAAAAdU/KICx0DNWawI/s1600/SriAurobindo241.JPG


Frequentemente lhes foi dito que a Consciência e a Vibração participam da mesma natureza e da mesma Essência.

O ser humano, inserido nesta realidade tridimensional, pode ser considerado como um agregado eletromagnético de
partículas, de ondas, bem anterior à precipitação em uma forma perceptível pelos seus sentidos.

Este agregado eletromagnético tem a particularidade de estar sujeito a forças eletromagnéticas gravitacionais, de
associação e de coesão ligadas ao fogo por atrito.

Esta disposição, que assegura uma perenidade das funções denominadas fisiológicas e de Consciência ao mesmo
tempo, está em plena transformação atualmente.

***

Desde as primícias da Onda Galáctica, desde a abertura do primeiro Portal da Consciência, em agosto de 1984,
sucederam-se sobre esta Terra derramamentos múltiplos de Consciências, de energias, de partículas e de ondas

diversas e variadas, tendo conduzido, junto a vários seres humanos, uma transformação radical e existente em suas
estruturas, da qual eu desejo falar-lhes, em meio mesmo ao conjunto das células do corpo, ou mesmo do DNA.

A modificação mais importante é aquela que acaba de acontecer, há muito pouco tempo em termos Terrestres, ou
seja, há menos de uma semana.

Esta transformação é capital, ela atinge o seu Coração, ou seja, o Sol que vocês são.

A representação do Sol foi frequentemente chamada (como centro de seu lugar de vida e de manifestação que foi
também a minha) de astro que distribui e que dá a vida.

Certo número de elementos complementares lhes foram comunicados (por esse Canal como por outros Canais) sobre
um Corpo que eu chamei de ‘Corpo de Ressurreição’ (quando eu fui São João, sob o ditado do Cristo), que vocês

sabem ser hoje o Corpo imortal descrito, certamente, nas medicinas orientais e nas filosofias orientais, como o Corpo
de Budeidade e também como o At Mahal ou centelha Divina.

Esta ‘centelha Divina’ é também um Corpo constituído, invisível aos seus olhos e que está em algum lugar no Sol.

***

Hoje, o Sol está liberado, inteiramente, liberado por vários fatores conjuntos: ao mesmo tempo pelo seu trabalho,
como Semeadores da Luz, como Seres despertos e acordados.

Trabalho realizado por certo número de elementos de Consciência chamados de Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres, pelos Arcanjos, pela própria Onda Galáctica, aquela que, justamente, eu vi chegar nesse sistema

solar, há muito tempo, assim como múltiplas irradiações profundamente diferentes das existentes, tendo chegado a
vocês em diversas ocasiões.

O despertar da Merkabah Interdimensional (ou veículo Ascensional coletivo), a inversão do Triângulo (ou reversão do
que havia sido invertido), tudo isso levou o seu Sol Interior a despertar.

O Coroamento, a Redenção, assim empregado por Maria, a Cruz realizada em sua Cabeça, realizada também no
Céu, mostram, de modo indiscutível, que um processo importante, na humanidade, está em via de realização e

de finalização.

Certamente, a própria Terra e o seu Corpo físico, por analogia, termina, ele também, a sua transformação,
manifestando-se, para vocês todos que vivem esses processos, por modificações importantes de suas percepções,

sem mesmo falar do funcionamento da Consciência, tocando esferas novas, das quais já falamos.

O despertar ao Si, a realização do Si, a passagem no Estado de Ser: todas essas etapas que se desenrolam
atualmente realizam uma ‘alquimia’ profunda que deve conduzir a uma nova realidade, uma nova verdade, bem além



do que é chamado, em meio a esse mundo onde todos nós colocamos nossos passos, de matriz ilusória.

***

Existe, portanto, no ser humano, atualmente, um despertar do Coração.

O mais importante desse despertar do Coração não é tanto o que vocês já estabeleceram, alguns de vocês (a Coroa
Radiante), como a realização da Nova Aliança e, bem mais, o que lhes é doravante possível: é ser reconectado ao
Sol, ou seja, ao seu Coração, ser conectado a todos os Corações, presentes sobre este planeta, que Vibram na

mesma frequência.

A capacidade para Vibrar e, portanto, para conhecer, conhecer a Verdade pelo Coração e não mais pela Cabeça.

Isso se traduz também por uma conexão evidente, doravante, com o Sol.

É-lhes, portanto, possível se voltar frente ao Sol físico para sentir o seu Sol Interior.

Isto está ao alcance de cada um.

Basta-lhes simplesmente se voltar para esse Sol nascente (e eu não falo, aí, agora, somente de meditação, como
vários místicos o realizaram, vários seres despertos o realizaram, no passado, dos quais eu fazia parte, aliás) e,

simplesmente, girar seu peito frente ao Sol.

A energia específica que é propagada, hoje, pelo sol, está em plena mutação.

Esta mutação, vários de vocês viram, porque o sol mudou de irradiação e, portanto, de cor e, sobretudo, é-lhes
possível, hoje, captar a irradiação, diretamente pelo chacra do Coração, não mais pelo conjunto do Corpo ou, mais

especificamente, pela Cabeça ou pelo Coração na meditação, mas, simplesmente, voltando-se para ele, permitindo-
se Vibrar em uníssono com o seu Coração e, portanto, com o Sol.

A mutação que toca o sol refere-se também ao seu Coração, inteiramente, eis que se trata, em última análise, de uma
ressonância analógica e de uma similitude perfeita entre o seu Coração/órgão e o seu Corpo de Eternidade, chamado

de Corpo de Estado de Ser, que escapa progressivamente do Sol.

***

Certo número de modificações ocorreu, esses últimos dias, mesmo no Sol e, portanto, no seu Coração, permitindo-
lhes verificar, por si mesmos, esta realidade Vibratória.

Assim, portanto, o fluxo eletromagnético habitual do ser humano (que se escoava entre a cabeça e os pés, por um
gradiente chamado ‘elétrico’ ou ‘eletrostático’) está, a partir de hoje, profundamente modificado, permitindo-lhes fazer

penetrar o Fogo Solar diretamente pelo seu Coração, sem passar pela Cabeça.

Esta é uma novidade fundamental.

Certamente, pelo momento, o trabalho que vocês realizam (de Serviço à Luz), na humildade e na simplicidade,
realiza-se sempre pelas Doze Estrelas de Maria.

Mas talvez vários de vocês já observaram que, durante esta fase, a irradiação torna-se cada vez mais intensa no
Coração, seja pela Coroa Radiante, seja pela Pressão ao nível do 9º Corpo ou, ainda, pela Presença da ‘Nova

Aliança’ manifestada pela Tri-Unidade.

Vocês constatam, portanto, e vocês constatarão cada vez mais facilmente, que a Vibração que lhes percorre é
também cada vez mais ‘alfinetante’ e rápida, correspondendo a uma modificação mesmo das moléculas

denominadas Prânicas, no seu ambiente, que começam a se arranjar sob forma de Partículas Adamantinas.

Pela realização desta ‘alquimia solar’ e ‘alquimia cardíaca’, é-lhes possível sintetizar as Partículas
Adamantinas, agora por vocês mesmos.

Certamente, elas chegarão em número cada vez mais importante, para lhes facilitar a tarefa.

De fato, esse sistema solar se aproxima cada vez mais do centro da galáxia, lá onde se encontram várias irradiações



De fato, esse sistema solar se aproxima cada vez mais do centro da galáxia, lá onde se encontram várias irradiações
e várias Luzes totalmente desconhecidas sobre esta Terra.

O Sol capta já os efeitos, e seu Coração também, seu Coração que foi então liberado de um ‘conjunto de crenças’
chamadas conhecimentos.

***

Hoje, vocês estão liberados, não somente de suas cadeias, como foi realizado a seu tempo pelos Casamentos
Celestes, mas também da ilusão do pólo cefálico.

Se tal for o seu destino, se tal for o seu Abandono, eu diria, à Luz, vocês irão, progressivamente e à medida do
passar das semanas, constatar e viver esse ‘Fogo do Coração’, esse ‘Fogo da Terra’ que se realiza sobre a sua

Terra como no seu corpo.

Assim como vocês podem constatar, o ‘Fogo da Terra’ está em via de despertar total.

É esse mesmo ‘Fogo da Terra’ que se desperta em vocês, que permite o que foi chamado o despertar do Kundalini,
sua subida e também alquimizar as Partículas de Prana para fazê-las Partículas Adamantinas, não sendo mais

unicamente exógenas a esse sistema solar, mas sim, endógenas, ou seja, realizadas por sua própria Consciência e
sua própria circulação de energia.

***

Assim como foi dito há pouco tempo, o Corpo de Estado de Ser (constituído de diferentes modos, mas, em todo caso,
de partículas bem além da Vibração habitual desse mundo) pode doravante vir até vocês, vindo então reforçar a

constituição dessa ‘Ponte de Luz’ entre vocês (nesta Personalidade que eu chamei o ‘Corpo de Desejo’) com vocês
(no ‘Corpo de Eternidade’).

A conexão é, de fato, cada vez mais evidente, traduzindo-se, em seus espaços de meditação como em seus espaços
Interiores, por um ‘sentimento novo’.

Para alguns de vocês isso pode ser chamado um ‘sentimento de desconexão’.

Para outros, o fato de tocar etapas de Consciência inéditas e, no entanto, descritas nos textos antigos, como o
acesso ao Samadhi, à ‘realização da Alegria Interior’.

E, para alguns de vocês, o ‘acesso à morada de Paz Suprema’.

Tudo isso está em curso, em Vocês como no Sol.

A entidade de Consciência elevada, chamada SERETI, comunicou-lhes, há poucos dias, as modificações que devem
ocorrer nesse sistema solar (*).

São estritamente as mesmas que ocorrem, atualmente, de maneira premonitória e preliminar, nas suas Estrutura, no
seu Coração.

É este ‘metabolismo novo’ da energia e da Consciência, em que as moléculas que Vibravam, mesmo em sua
estrutura física, numa certa gama de frequência, atingem frequências totalmente novas e

totalmente desconhecidas para a maior parte de vocês.

Isso se traduzirá, e se traduz já, por ‘reajustes’ que modificam mesmo seu estado de Consciência e suas percepções
corporais.

Leveza para alguns, enquistamento temporário ou peso temporário para outros.

De fato, pouco importam as percepções que afloram, o mais importante é, verdadeiramente, a modificação da
Consciência e de seu Coração, porque é aí que se alquimiza o mais importante.



Graças à precipitação, em vocês, da Vibração (ou do DNA, se preferem) de Miguel, de Is-Is e de Ki-ris-ti, é-lhes
possível realizar, agora, esse trabalho que os conduzirá diretamente à Ascensão.

***

Como o sabem, a etapa a integrar doravante é diretamente ligada ao que acontece para a Consciência da Terra, para
o manto Terrestre, para os próprios chacras chamados ‘vulcões’ e para o despertar do próprio Coração da Terra, que

foi realizado ao mesmo tempo em que o seu, ou seja, a Conexão e a Vibração que se estabelece com o ‘Núcleo
Cristalino’ da Terra, com o qual vocês estão doravante conectados.

O fim do aprisionamento do Sol traduz o fim do aprisionamento do núcleo cristalino da Terra, permitindo então, ao
Sol e ao núcleo cristalino da Terra ajustarem-se na frequência da Vibração e da Consciência.

É exatamente esse mesmo trabalho que se realiza em vocês, permitindo ajustar a frequência da sua Terra e do seu
Sacro e de seu Corpo com a ‘Vibração do seu Sol’, ou seja, do seu Coração.

A alquimia das ‘3 Lareiras’ realiza-se agora de modo cada vez mais fácil e evidente.

Lembrem-se de que o sol lhes será de grande ajuda, porque as Partículas Adamantinas podem, agora, doravante,
penetrar diretamente seu Coração, sem passar pela cabeça.

A ativação das 12 Estrelas de Maria e o trabalho na Merkabah interdimensional coletiva, como o sabem, estabeleceu
também, por intermédio do que Miguel chamou de lemniscata sagrada ou ‘tubo de Cristal’, a comunicação entre o

seu Bindu ou ‘Corpo de Cristal’ e o seu 9º Corpo e, portanto, o Coração.

Há, portanto, alquimia da Roda nas Rodas ou alquimia e entrelaçamento da Coroa Radiante do Coração e da Coroa
Radiante da Cabeça, reunificando as duas, permitindo-lhes reunificar o seu corpo físico com o seu Corpo de

Eternidade.

As estruturas que se modificam no corpo energético, que é o seu aqui, adaptam-se e ajustam-se para permitir
acolher, inteiramente, o Corpo de Estado de Ser.

Assim, portanto, há uma ‘sobreposição’ e uma ‘justaposição’ que se realizam entre o que alguns de nós chamamos de
a lagarta e a borboleta.

A lagarta torna-se borboleta, mas, lembrem-se de que a borboleta sempre esteve aí.

Ela esperava, simplesmente, ser revelada à Consciência e ser aproximada uma da outra.

É exatamente esse processo que vocês vivem e que vocês viverão cada dia um pouco mais.

***

Diferentes Arcanjos chamaram-nos a olhar o Céu, para ali constatar as modificações que vocês talvez viram, e que
apenas se fazem começar, de maneira física, palpável.

Quaisquer que sejam essas modificações, aliás, sobre a Terra como no Céu, elas têm apenas um objetivo: fazê-los
penetrar, sempre mais inteiramente, em seu Coração.

Mesmo o trabalho ao nível das 12 Estrelas de Maria, realizado para o sentido do Serviço
na Merkabah Interdimensional Coletiva, tem apenas um objetivo: aproximá-los do seu Coração.

É esse ‘Coração coletivo da humanidade’, do qual vocês foram privados por certo número de confinamentos, que se
realiza hoje, a fim de lhes permitir Vibrar em Uníssono com um único Coração e com um único Sol liberado.

De fato, a Vibração do Coração estava, de algum modo, reprimida pelo confinamento no condicionamento ‘do Bem e
do Mal’, do jogo da Sombra e da Luz.

Hoje, a ‘Lei da Unidade’ prevalece e a Unidade é o Coração e nada mais.



O Coração não tem necessidade nem de religião nem de qualquer Mestre exterior a vocês mesmos, nem mesmo de
qualquer deus.

Isso vocês o sabem, nós esperamos.

Se há, efetivamente, algo a realizar, é isso: que não há qualquer Mestre exterior, mesmo o chamado de
ascensionado; não há qualquer Deus exterior, a não ser aquele que usurpou o lugar no Trono.

Há apenas o Seu Coração e, ele, tem todas as respostas, sem exceção.

É isso que vocês descobrem, uns e outros, progressivamente, cada um em sua velocidade, segundo sua capacidade
própria de integração e de inserção, pode-se dizer, literalmente, que lhes permite, pouco a pouco, aproximarem-se do

‘núcleo’ da sua Essência.

***

A era nova que se abre é uma era de ‘reconhecimento do Coração’, onde tudo o que estava ligado à falsificação, à
predação, à competição, à concorrência, não existirá mais.

Certamente, o conjunto da humanidade ainda não penetrou o Coração.

Existem, aliás, formas de vida que não são constituídas para realizar esta etapa.

É reencontrando a Humildade, o fato de ser bem pequeno, que os tornará grandes.

É glorificando o Coração, e unicamente o Coração, que vocês reencontrarão sua Glória e absolutamente não
participando, de qualquer maneira, de uma energia contrária ou de uma Consciência contrária à verdade do

Coração.

O estabelecimento da Unidade em vocês lhes permite transcender a Dualidade inexorável da matriz.

A Unidade não é sentimentalismo.

Ela não é ego, ela não é glorificação do ego, mas ela é, efetivamente, o apagar diante da majestade da Luz.

A Luz, também, como vocês a viveram em vocês e como ela deve ser vivida, inteiramente, nesta ilusão, é revelação e
desvendamento.

Assim, tudo o que foi ocultado, em vocês como no exterior de vocês, será iluminado, por vezes de modo violento,
para lhes mostrar e lhes demonstrar:

- que a Sombra e que o jogo da Sombra e da Luz, nesta matriz, não poderá jamais servir a Luz Vibral;

- que a superação da ilusão apenas se pode fazer saindo da ilusão e que em caso algum pela melhoria da ilusão,
mesmo ali colocando a vontade a mais benéfica, apenas fará ‘reforçar a ilusão’.

Então, obviamente, muitos seres humanos não estão ainda prontos para viver isso, mas não há qualquer apreensão a
ter ou a manifestar porque, quanto mais vocês se estabelecerem na ‘Vibração nova do Coração’, em conexão com o

Sol, mais isso será fácil para todo o mundo.

Aí está o seu trabalho, aí está o seu Serviço.

Não é nas palavras, não é nas censuras, não é nos combates, é simplesmente na aquiescência à sua própria Luz, à
sua própria mestria, à sua própria Dimensão elevada.

É isso que vocês manifestam e que vocês manifestarão, cada vez mais.

E, por este caminho, vocês chegarão, na Serenidade e na Paz, até o momento em que a Terra decidir, ela mesma,
parar, para dar o ‘grande salto’.

***



Vocês entraram, definitivamente, e como os Arcanjos o disseram, na etapa final e terminal desse processo.

A revelação do Coração ocorreu.

Ele prosseguirá para aqueles que ainda não a viveram.

A revelação desse Coração é uma ‘Consciência nova’, onde não existe mais separação, divisão, onde o Amor toma
todo seu sentido e toda sua Verdade, bem além dos jogos de vítimas introduzidos por aqueles que falsificaram a

beleza desta criação original.

Nada mais deve animá-los além deste ‘estado de Graça’ do qual nós já falamos amplamente, uns e outros (**),
porque é neste estado de Graça que sua vida será bela, mesmo nesta ilusão, preenchida de Graça, preenchida

de Verdade e de Luz.

Vocês poderão então manifestar, na Humildade, o que vocês são, em Verdade, não através de um papel, de uma
função, mas sim, unicamente, através de sua qualidade de Ser e de Coração, que vocês poderão então manifestar.

Nutram-se do Sol, nutram-se também de seus Irmãos e de suas Irmãs, que estão na mesma Vibração que a sua,
porque vocês ali encontrarão a força sem tomá-la, sem roubá-la, sem qualquer predação, mas unicamente

pela ressonância.

Vocês ali encontrarão a força, então, de alimentar, pela irradiação, aqueles de seus Irmãos e Irmãs que ainda não
encontraram o próprio Coração.

Nós não lhes esconderemos que o tempo que vem, no plano da estrita fisicalidade ou no estrito plano físico, serão
‘extremamente duros’, mas, no Coração, nada é duro.

Apenas o olhar do ego, o olhar dividido, que viverá isso como duro, mas será muito suave ao Coração.

Bastar-lhes-á, então, a cada instante, a cada respiração, a cada acontecimento vindo chocar seu ambiente, bastar-
lhes-á estabelecerem-se e restabelecerem-se em seu Coração, para que tudo se suavize.

***

A hora chegou de reencontrar seus plenos poderes, não os poderes espirituais ilusórios preconizados por algumas
escolas esotéricas ou espirituais ou religiosas, mas, efetivamente, seu próprio poder interior, aquele da Verdade

como Filhos da Lei de Um, Filhos da Fonte, Filhos da Unidade e Unidade vocês mesmos.

Isso é possível, inteiramente, agora, porque o Sol está aberto.

Muitos de vocês observaram essas mudanças que apenas começam.

Vocês vão se habituar, em Consciência, em Vibração e mesmo nesse corpo prometido a um destino diferente
segundo cada um, mas que terá sido, até o último minuto, aquele que terá permitido a vocês ali tomarem apoio para

se elevarem, para elevar ele mesmo e para transcender esta matéria, remetê-la à sua Unidade, à sua Fonte.

A mutação solar que começa agora é a mutação de seu Coração e de sua Consciência.

Não é mais algo que é reservado aos seus estados Interiores ou meditativos, é algo que se manifestará cada vez
mais em todos os atos e em todos os fatos de sua vida comum.

A Graça será onipresente, se vocês se estabelecem na Humildade em seu Coração, em ressonância com o
Sol.

Tudo será ditado por este estado de Consciência.

Tudo será facilitado por este estado de Consciência.

Seus corpos, para muitos de vocês, serão regenerados.

Quanto mais vocês se estabelecerem em seu Coração, mais vocês serão regenerados, a fim de lhes permitir levar a



efeito o Serviço da Luz sobre esta Terra.

***

Certamente, pela iluminação da Luz que se torna a sua, vocês constatarão que a humanidade não é Una e
homogênea, mas que ela é um ‘conjunto de Consciências’ de origens e de evoluções profundamente diferentes.

Isso não deve perturbar de modo algum seu Serviço à Luz.

Esse Serviço é aquele de tornarem-se vocês mesmos, inteiramente, bem além da Personalidade, bem além dos
sofrimentos, bem além das ilusões, dos papéis, das funções que vocês têm frente a frente de vocês mesmos ou frente

a frente dos outros.

A Simplicidade, nós sempre o dissemos, é a Chave.

Tornem-se seu próprio Mestre ou, se preferem empregar esses termos, seu próprio Deus interior, embora essa
palavra seja muito mal escolhida, agora que vocês o sabem (***).

Resta-lhes aperfeiçoar esta ‘mutação solar’, esta ‘mutação do Coração’ que está em curso, para realizá-la e, então,
realizando-a, vocês acompanharão também, todos, o despertar de Gaia para sua Dimensão de Estado de Ser.

Várias forças ligadas à Luz Unificada estão já presentes em seus Céus, do mesmo modo que as forças de
resistência podem por vezes ainda estar, não mais por muito tempo.

A força oposta à Luz Unitária, no Plano do que vocês chamam os ‘Mundos Espirituais’, foi decapitada.

Ela não existe mais.

Resta, pelo momento ainda, certo número de distorções provenientes desses Planos espirituais falsificados,
traduzindo-se por certo número de funcionamentos, do tipo ‘predador’, na humanidade, como qualquer outro sistema

onde se exerce um poder de um ser humano sobre um outro ser humano.

Todos esses sistemas verão também o fim deles, inteiramente.

O Sol liberou-se, a Terra se libera e vocês estão se liberando.

A antecipação de certo número de Planos, opostos à Luz Unificada, permitiu fazer fracassar esses referidos Planos,
inteiramente.

Não existe mais, portanto, nos Planos ditos ‘sutis’ ou ‘astrais’ ou ‘intermediários’, oposição à Luz.

Existem ainda, simplesmente, ‘oposições humanas’, unicamente humanas, nos modelos que funcionaram desde
muito tempo e que devem, eles também, morrer, morte à qual vocês estão assistindo.

É também, aliás, o que deve morrer em vocês, que não é a Luz.

Os tempos que vêm verão a morte de tudo o que não é a Luz.

Quando eu falo de ‘morte’, é uma transmutação, mais exatamente, que é necessário ver:dissolução do que não tem
mais razão de ser, transformação do que deve se transformar, para que a Unidade da Luz se estabeleça.

***

O Sol, efetivamente, desempenha um papel essencial no que vem.

Esse ‘papel essencial’ já começou a se manifestar e vai se tornar cada vez mais evidente em seu peito, como
em seus Céus.



O despertar da Terra atual corresponde ao despertar total da sua Kundalini.

É a reunificação total de seu Ser nos Mundos Unificados.

A revelação das Linhagens far-se-á no curso dos próximos meses, para muitos de vocês.

O acesso à Vibração do Estado de Ser e ao Corpo de Estado de Ser realizar-se-á, muito mais facilmente, nesse
Corpo.

Para alguns de vocês, os laços ao nível dos tornozelos, dos punhos ou dos membros, que os impediam, literalmente,
de juntar-se ao seu Estado de Ser, serão suprimidos.

Muitos de vocês, então, viverão, em Consciência e inteiramente, esta liberação.

Guardem presente, em seu Coração, que nós estamos com vocês.

Não é uma vã palavra, não é unicamente uma realidade situando-se em seus Céus, mas, sim, realmente, em
vocês, em seu Coração.

Aí está o que o conjunto dos Melquisedeques pediu-me para lhes transmitir.

Minha irradiação azul, esta qualidade Vibratória específica que apareceu pela primeira vez em seus Céus há quase
um ano, vai voltar a se manifestar em outra escala, muito mais vasta, muito mais ampla.

Isso realizará, para Gaia, como em seu Coração, a ‘Nova Aliança’ e selará, então, esta ‘Nova Aliança’.

Se há, em vocês, questionamentos com relação a esse processo de Consciência e Vibratório, então, eu posso tentar
trazer um esclarecimento complementar, agradecendo-os, agora e já, por sua escuta e por sua abertura.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o polo cefálico do qual falou há pouco?

O polo cefálico, desde o início da falsificação, era o polo que eu chamaria de ‘passagem obrigatória para a Luz’.

Esta Luz que chegava do Sol, este ‘calor do Sol’, era então instantaneamente refletido e deformado pelo próprio fato
de que ele entra pela cabeça.

Devido ao confinamento no Triângulo Luciferiano, havia uma incapacidade para esse Fogo do Céu ou Fogo Solar
penetrar suas estruturas.

Ele permanecia, portanto, ‘fechado em sua cabeça’, tendo permitido, efetivamente, desenvolver certo número de
funções ligadas à cabeça ou ao pólo cefálico, tendo ocultado, quase na totalidade, o Coração, tendo feito conceber o

Coração como uma realidade cefálica compreensível como Bem e Mal, como Ação/Reação.

Vocês foram, portanto, privados, nós fomos privados, da Ação de Graça.

É a ‘Ação de Graça’ (**) que lhes é restituída, hoje, devido mesmo à derivação das correntes eletromagnéticas, não
sendo mais obrigada a passar pela Cabeça para atingir, com um mínimo de irradiação, o Coração.

Essa irradiação penetra diretamente, agora, de seu Coração ao Coração do Sol.

Do mesmo modo, a energia que vocês extraíam ‘por seus pés’, sobre a crosta Terrestre, sobre o manto que os leva
vai, doravante, até o centro da Terra, ao coração da Terra, pelas raízes Intraterrestres.

Por conseguinte, vocês são nutridos e alimentados pelo Núcleo Cristalino da Terra.

Vocês não estão mais cortados, nem isolados.



O pólo cefálico perde sua prioridade, sua precedência.

O Coração torna-se A Fonte.

***

Questão: o que você descreve corresponderia ao que foi chamado as Núpcias Galácticas?

Inteiramente.

É o que começou desde uma semana.

Eu devo dizer (e nós devemos dizer, da parte do conjunto dos Melquisedeques, do Conclave Arcangélico e do
conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados), que isso se acelera grandemente e é um

Bem, em Unidade.

***

Questão: as dificuldades que você cita correspondem ao que AÏVANHOV chama de terror?

Não, vocês não estão ali ainda.

O que vocês vivem está diretamente ligado ao seu ajustamento entre o que eu chamei de ‘Corpo de desejo’ e ‘Corpo
de Estado de Ser’.

O Choque, ou o Terror, ocorrerá quando a realidade das ‘Núpcias Galácticas’ (correspondendo à chegada das
manifestações de Luz em seus Céus, vindas do Sol, da Onda Galáctica, de Hercobulus [Hercólubus] e da

manifestação das Embarcações de Luz) intervier de maneira sensível.

Naquele momento, o choque e o terror manifestar-se-ão para uma grande parte da humanidade.

Mas, aqueles que estiverem estabelecidos e afirmados na Vibração do Coração, conectados ao Sol, ao Sol deles,
permitirão amortecer, naquele momento, o que acontecerá.

O processo de ‘redução ou de aumento do corpo’, ou de ‘modificação de percepção corporal’, está ligado à adição
das Partículas Adamantinas, modificando o próprio funcionamento de sua estrutura energética e de Consciência.

Os Casamentos Galácticos preparam-se ativamente.

Ainda uma vez, ao mesmo tempo precisando que isso depende, definitivamente, sobretudo e antes de tudo, da
‘resposta da Terra’, resposta da Terra que dependerá também da capacidade de vocês,

na Merkabah Interdimensional Coletiva, para elevar sempre mais o nível Vibratório, a título individual e coletivo.

***

Questão: o fato de não haver mais cadeias supõe que haverá menos necessidade de Ancoradores de Luz?

Não, porque esta questão pressupõe que, se não há mais cadeias, as pessoas partirão, o que é falso.

***

Questão: essas cadeias são justamente para impedir as pessoas de partir?



Qual é a razão de partir se o Corpo de Estado de Ser vem a vocês, aqui?

***

Questão: uma parte da humanidade viverá ainda sobre a Terra após a Translação Dimensional?

Cara irmã, a Terra não será mais um espaço de vida na Dimensão que você conhece.

Ainda é preciso compreender: o que é a Vida?

A concepção, na matriz, da Vida, não é a Vida, mas a ‘ilusão’ da Vida.

O conjunto de ensinamentos do Oriente e, em particular, dos Vedantas, sempre afirmaram que esse mundo era Maya,
ilusão ou matriz ilusória.

No que o fato de voltar a se tornar multidimensional permitiria qualquer Vida enquanto que a Terra, ela própria,
voltará a se tornar Multidimensional?

A liberação do Sol, realizada pelo Conclave Arcangélico, justamente permitiu fazer cessar esta ilusão.

Por que precisaria ‘reproduzir’ uma ilusão?

***

Questão: poderia desenvolver sobre a noção de Coração da humanidade?

O Coração da humanidade, cara Irmã, é o momento em que aqueles que, entre esta humanidade, se despertam para
a ‘Nova Dimensão’ e vivem esta ‘nova Dimensão’, são então religados, efetivamente, concretamente, Vibratoriamente

e em Consciência, pelo Coração.

Esta humanidade torna-se, portanto Una, em Verdade e em Consciência.

Toda Consciência presente sobre a Terra foi chamada a viver o ‘Coração da humanidade’.

O que podemos nós e o que podem vocês se alguns, nesta humanidade, não querem se despertar ao Coração da
humanidade?

Será que a Luz Vibral, ou será que um de nós ou um de vocês, será que um Arcanjo, ou será que a Fonte, tem o
direito de privar da Liberdade qualquer que seja a Consciência que decidiu não se juntar a esse Coração da

humanidade?

É nesse sentido que nós falamos de ‘separação’ da humanidade.

Mas esta separação não é devida à Luz, ela é simplesmente procedente daqueles que recusam o Coração da
humanidade, que preferirão, em outras palavras, manter a ilusão da Terra, que não existirá simplesmente mais,

dentro de algum tempo.

Então, eles serão efetivamente obrigados, pela ‘Lei de Ação de Graça’, a prosseguir a experiência que eles
desejam, em outros lugares.

A Luz Vibral jamais separou; ela restabelece o Coração da humanidade, mas ela não pode exigir de nenhuma
Consciência que esta se junte, contra sua vontade, ao Coração da humanidade, à ‘Nova Aliança’, se preferem.

Esta liberdade total e imprescindível é a liberdade de cada alma e de cada Espírito sobre esta Terra, o que não era
mais o caso, efetivamente, nos Planos intermediários ou astrais, aos quais o conjunto do Conclave Arcangélico

aplicou uma ‘solução radical’.



É graças a esta solução radical que o sol foi liberado.

Mas compreendam bem que, para aquele que tomou carne e corpo nesse Plano ilusório, se a vontade do Espírito é a
de prosseguir numa carne em carbono, essa será, obviamente, a liberdade imprescindível deste Espírito.

Aqueles que estiverem Unificados no ‘Coração da humanidade’ não serão mais, jamais, separados, mas, de algum
modo, eles serão efetivamente obrigados a se separar, de maneira transitória, daqueles que recusam o ‘Coração da

humanidade’.

Não há aí qualquer divisão nem qualquer dualidade da parte da Unidade, mas, sim, uma recusa da Unidade, pela
Dualidade.

A ‘Lei da Graça’, a Liberdade é Total.

***

Questão: como reconhecer realmente um Ser desperto sem cair no erro?

Não pode haver erro no Coração.

Não pode haver erro na Vibração do Coração, eis que este reconhecimento apenas se pode fazer pelo Coração e
pela Vibração.

Do mesmo modo que a Merkabah Interdimensional coletiva os religou uns aos outros de maneira efetiva, do mesmo
modo a realização da ‘Nova Aliança’ os religa doravante de Coração a Coração.

O Coração não pode ser enganado.

É o ego que se engana, jamais o Coração.

É a Cabeça que desejaria reconhecer, pelos sinais exteriores.

O Coração reconhece, pela ‘Vibração Interior’.

O reconforto não está ligado a uma presença física, mas a uma Presença de Coração, onde quer que ela esteja
sobre esta Terra, como em nossos Planos, doravante.

Alguns dos Melquisedeques ou das Estrelas que intervêm entre vocês, aqui como em outros lugares, lhes dizem,
cada vez mais frequentemente, de sua reconexão a eles e a elas.

Cabe a vocês fazer a experiência da Verdade.

***

Questão: oferecer o Coração Solar ao Sol vai facilitar o despertar da Kundalini?

Pode-se empregar esse termo.

É uma ‘facilitação’.

***



Questão: por que vocês não intervêm por nossas telas de televisão e nossos computadores?

Isso é estritamente impossível.

Nós não somos do mesmo Mundo nem da mesma Dimensão.

Estar a par estritamente a nada serve.

A humanidade inteira esteve a par de que o Cristo se encarnou.

Será que isso mudou algo?

Estritamente nada.

Do mesmo modo, estar a par não mudaria estritamente nada no destino da humanidade.

Somente o Coração pode mudá-lo.

***

Questão: por que as suas intervenções não são divulgadas ainda mais amplamente?

Cara irmã, como você pode julgar, ou prejulgar, ou presumir a divulgação do que nós lhes damos?

Nós tocamos aqueles que devem ser tocados, nem mais, nem menos.

Do mesmo modo que vocês tocarão, ao redor de vocês, aqueles que devem ser tocados, nem mais, nem menos.

***

Questão: a liberação total do Sol permitiu a liberação total dos Corpos de Estado de Ser?

A liberação dos Corpos de Estado de Ser é total, necessário ainda que as resistências, ainda presentes no ‘Corpo de
Desejo’ ou ‘Corpo de Personalidade’, sejam suficientemente aliviadas para que, pela ressonância e atração, o Corpo

de Estado de Ser seja guiado diretamente, para que a justaposição desses dois Corpos possa se fazer.

Isto está a caminho.

Mas não há mais obstáculo, exceto seus próprios obstáculos Interiores.

***

Questão: esse contato com o Corpo de Estado de Ser pode supor um risco de deixar esse Plano?

Caro Irmão, permita-me dizer que desaparecer desse Plano não é um risco, mas um favor.

Hoje é um favor, desde muito pouco tempo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, queiram aceitar a bênção da Luz azul do Melquisedeque do Ar.

Até breve, em Vocês e nos seus Céus.



************
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Questão: se a realização do Si comporta duas etapas obrigatórias: a abertura do Coração e o silêncio total do
mental, qual é a etapa que precede a outra?

Bem Amada, a ‘realização do Si’ corresponde ao estabelecimento de certo número de etapas Vibratórias.

Essas etapas Vibratórias são concomitantes ao estabelecimento do ‘silêncio mental’.

A primeira etapa é a ativação da Vibração do Coração, do chacra do Coração ou lâmpada do Coração, que pode ser
mais ou menos Vibrante, mais ou menos importante.

Mas isso não confere o Samadhi.

A segunda etapa é a ativação do que é chamado a 9ª lâmpada, traduzindo-se, o mais frequentemente, por uma
pressão existente na base do que é chamado, hoje, o Triângulo da nova Tri-Unidade.

Em seguida, a ‘alquimia’ realizada entre o chacra do Coração e a 9ª lâmpada vai permitir realizar a Coroa Radiante do
Coração.

É a partir daquele momento que a alquimia com o mental vai poder se fazer e que o acesso ao Supramental vai poder
se fazer.

Naquele momento, não há que lutar contra o mental, há que se estabelecer na Vibração e na respiração, permitindo
então à Consciência, calcando-se na percepção da Coroa Radiante e na percepção da respiração, penetrar,

inteiramente, este espaço chamado o Samadhi.

Esse Samadhi realiza-se a partir do momento em que há realmente ativação da Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, o ser vai penetrar cada vez mais os espaços de silêncio mental em que, pouco a pouco, a
personalidade vai se dissolver no Si, no Âtman, como foi chamado pelas tradições orientais.

O silêncio do mental não é uma condição prévia, é a consequência do estabelecimento na vibração da Coroa
Radiante do Coração.

ANAEL – 5 de novembro de 2010
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Isso é, hoje, grandemente facilitado, de um lado pela reversão do Triângulo dito Luciferiano e, de outro lado,
pela liberação do núcleo intraterrestre da Terra, como a liberação do Sol, permitindo-lhes Vibrar diretamente em uma

etapa além, que é o alinhamento e a ressonância do Triângulo Tri-Unitário.

Assim, naquele momento, ainda que não haja o que vocês chamam o silêncio mental, o som chamado Nada se
modifica nos ouvidos.

Ele se torna muito mais amplo, a Vibração do Coração é substituída pela Coroa Radiante do Coração, dando um
sentimento de vastidão e de imensidão no peito.

Naquele momento, a Consciência pode, inteiramente, se imergir nesta respiração do chacra do Coração, mas que
não é mais o chacra do Coração.

É por isso que nós o chamamos ‘Fogo do Coração’.

É nesse ‘Fogo do Coração’ que se realizam os primeiros Samadhi, e que vão se estabelecer, de algum modo,
progressivamente e à medida de sua repetição, napermanência do Si, mesmo na personalidade que existe no

momento do retorno à consciência comum.

Pouco a pouco a Vibração desta Coroa Radiante do Coração, assim como o estabelecimento da Coroa Radiante da
cabeça e da Coroa do Coração no interior da Coroa Radiante da cabeça vai permitir o estabelecimento do Samadhi,

ou seja, da Vibração da Alegria, de maneira constante.

Obviamente, nem todos provam a Alegria nas primeiras etapas de abertura do chacra do Coração.

Bem frequentemente existe certo número de ‘resistências’, em particular junto a algumas pessoas que têm crenças
particularmente bem ancoradas, não correspondendo ao estabelecimento da humildade.

Se a humildade e a simplicidade estão lá, o mental vai muito rapidamente se calar, permitindo o estabelecimento
da Coroa Radiante do Coração, da Coroa na Coroa na cabeça e, ao mesmo tempo, na percepção dos três pontos de

ancoragem de Cristo, Maria e Miguel.

Naquele momento, o Si se realiza.

Quando o Si está inteiramente realizado há então a possibilidade de ir para o Estado de Ser.

Mas o Si deve ser perfeitamente estabelecido antes de poder aceder ao Estado de Ser.

Hoje, lembrem-se também de que a associação das partículas Adamantinas às suas estruturas físicas e sutis faz com
que o corpo e a ressonância do Estado de Ser multidimensional venham até vocês.

Do mesmo modo como as Embarcações da Frota Intergaláctica se aproximam de vocês.

Não há, portanto, que lutar contra a atividade mental, mesmo se, efetivamente, existam meios de limitá-la.

O mais importante sendo levar a atenção ao nível do Coração e, portanto, a Consciência, ao nível do chacra do
Coração.

Essa não é uma visão do espírito.

Trata-se de um ‘ato consciente’, concreto e Vibratório, inteiramente.

*** 

Questão: o abrasamento é o momento em que o corpo é percorrido totalmente de Luz Vibral?

O Si vive, a um dado momento, um processo chamado ‘dissolução’ mesmo do Si, e não mais da personalidade.

Esta fusão do ‘Si’ com o ‘Grande Si’, ou com a Luz Vibral, inteiramente, dá uma identificação total à Luz.

Naquele momento, o que é chamado o ‘Fogo do Coração’ invade as 3 Lareiras e invade a totalidade do corpo,



preparando então o corpo para viver as ‘Núpcias Galácticas’.

A Alegria que lhes foi descrita nas etapas de abertura, tanto do chacra do Coração como daCoroa Radiante do
Coração, manifesta-se assim que a Consciência se imirja, literalmente, nesta Vibração.

*** 

Questão: por que, na meditação, sinto o coração como se ele balançasse?

Bem Amado, isso corresponde ao que é chamada uma ‘instabilidade’ do Coração: o próprio coração não consegue
encontrar seu centro.

Existe, portanto, uma Vibração estabilizando-se no chacra do Coração, não encontrando, de maneira durável, a
conexão com o 9º corpo, permitindo estabelecer-se no Samadhi.

O que acontece ao nível do Coração, em um determinado momento, chamado o Switch da Consciência por Sri
Aurobindo, é o momento em que se realiza a ‘alquimia’ entre o chacra do Coração e o que é chamada a 9º lâmpada.

Naquele momento (e unicamente naquele momento) constrói-se a lemniscata sagrada vindo colocar em comunicação
a Coroa Radiante do Coração na Coroa Radiante da cabeça.

Assim, portanto, o balanço corresponde a uma ‘percepção’ Vibratória.

Mas esse balanço deve se tornar respiração, a fim de poder estabelecer a conexão entre o chacra do Coração e o 9º
corpo.

O balanço do Coração é uma instabilidade do Coração.

O Coração gira na Coroa Radiante do Coração.

O que gira proporciona o ‘Fogo do Coração’, sentimento de imensidão existente no peito e imersão total no Samadhi.

O Samadhi, paradoxalmente, é imobilidade.

Ele não é a mobilidade, mesmo se a Coroa Radiante do Coração seja percebida como um turbilhão em um dado
momento.

O que gira é o chacra do Coração, e não a Consciência.

*** 

Questão: o que é preciso fazer se esse fenômeno ocorrer?

Ser.

Abandonar e se abandonar.

O abandono à Luz, assim como já o descrevi, há agora quase dois anos, corresponde, inteiramente, à vivência
do Samadhi.

Enquanto há resistência, enquanto há vontade, não pode haver abandono total à Luz e, portanto, não pode haver
Mestria total de si mesmo.

A ‘Mestria do Si’ é, de fato, apenas a revelação do Si, realizada justamente pelo abandono.

A palavra ‘Mestria’ tem, portanto, dois gumes, porque a Mestria não é jamais um controle, porque a Mestria não é
jamais e não será jamais uma vontade, mas, efetivamente, um abandono e um abandono total da sua vontade própria

para a Luz.



Isso se traduz por um processo que é chamado «a pequena morte».

Cada um vai vivê-la ao seu modo.

Certo número de ‘resistências’ podem se manifestar, naquele momento, bloqueando literalmente o acesso
ao Samadhi, e limitando a Vibração, justamente, no que é chamado o chacra do Coração, permitindo uma Vibração

muito centrada no ponto central da barra de Luz do chacra do Coração, mas não permitindo aceder ao 9º corpo.

A partir do instante em que se estabelece a conexão entre o chacra do Coração, ou lâmpada cardíaca, e a nova
lâmpada chamada 9º corpo, estabelece-se certo número de ‘conexões’, assim como eu o disse, entre o Coração e a

cabeça, realizando o abandono à Luz, sendo concomitantes.

Naquele momento, o som chamado ‘canto da alma’ vai se modificar, traduzindo o acesso, não mais à alma, mas
ao Espírito.

A alma é uma criação da matriz.

A vontade da alma poderia corresponder à vontade do ego, mas em outro nível.

A alma tem uma polaridade que pode se traduzir através de certo número de manifestações, certamente espirituais,
mas a alma não é o Espírito.

*** 

Questão: para buscar a Vibração do Coração, no início desse processo, há uma vontade para ir para. Isso deve
parar para se abandonar, em um determinado momento?

Inteiramente.

É o momento da ‘rendição do ego’, chamada de crucificação do ego, ou morte do ego.

Não pode haver realização do Si, ou seja, a ativação completa da Coroa Radiante do Coração, vivência
do Samadhi e da Alegria, enquanto o ego não é crucificado.

*** 

Questão: o Espírito tem uma polaridade, assim como a alma?

Absolutamente não.

O Espírito É.

As polaridades manifestam-se através do que é chamado de ‘4 Linhagens espirituais’.

Essas polaridades não são polaridades bem/mal ou mais/menos, mas muito mais complexas do que isso.

O Espírito em si, o Estado de Ser, não tem qualquer polaridade, a não ser a que decide o próprio Espírito, ou seja, de
sua própria polaridade que é variável, mutável, a cada instante, permitindo-lhe, aliás, devido a esta mutabilidade,

operar de modo multidimensional.

***

Questão: as polaridades femininas e masculinas existem fora da matriz?

Elas existem em algumas camadas da multidimensionalidade.

Elas não existem mais na ‘finalidade’.



Algumas entidades evoluindo ao nível da 18ª Dimensão, ou seja, estabelecendo-se em sua esfera de Vida na 18ª
Dimensão, mas percorrendo o conjunto das Dimensões, para manifestar alguns conceitos criadores e criar alguns

mundos, têm uma polaridade que vocês poderiam chamar de ‘feminina’.

Mas não vejam aí qualquer ‘conotação humana’.

Não se trata de uma polaridade efetiva, mas de uma polaridade de função, que desaparece assim que a função é
materializada em certo grau de Dimensão.

*** 

Questão: o que é então do que se poderia chamar de princípio masculino da Fonte e de princípio feminino da
Fonte?

Isso corresponde a um princípio centrífugo e centrípeto.

É o sentido da orientação da energia ou da Consciência.

Mas não é uma polaridade, no sentido em que vocês entendem, mesmo se falamos de polaridade masculina e
feminina.

O cérebro humano tem a tendência a conceber a polaridade, além da feminilidade e da masculinidade, como algo
muito específico.

É muito difícil colocar palavras no que é chamada ‘polaridade’, nos mundos Unificados, tanto mais se nos
aproximamos da Dimensão da Fonte.

*** 

Questão: quando consigo contatar meu Coração, tenho vontade de rir. Por quê?

Bem Amada, contatando o Coração, há contato com a Alegria e ressonância com uma forma de risos.

O Samadhi é o estabelecimento na Alegria.

A Alegria pode se exprimir pelo riso, como por uma interioridade, ou, para alguns outros que observariam, por uma
ausência.

Mas o princípio é o mesmo.

A realidade também.

A expressão pode ser diferente.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, se quiserem, eu vim, como de hábito, para dialogar com vocês e ver se
vocês têm questões a me colocar.

*** 

Questão: qual é a relação entre o mental, o Pensamento, a Consciência?

Então, cara amiga, é muito simples.

A diferença vai se fazer no nível do Corpo, quer dizer, pela Vibração. 

O mental, que ele esteja Feliz ou que ele esteja polarizado por emoções negativas, o que eu chamo de ‘pequenas
bicicletas’ que giram, vai se traduzir, no nível do Corpo, por uma condensação ou uma cristalização, quer dizer que,

se o mental estiver muito presente, ele vai induzir, qualquer que seja a atividade desse mental, cristalizações e,
portanto, ausências de Vibração no nível do Corpo, que podem se localizar não importa onde. 

Em contrapartida, a Consciência, quando está liberada do mental, é Vibração, e isso Um Amigo, no nível do’Yoga da
Unidade’, ‘Yoga da Verdade’, perfeitamente lhes explicou. 

O mental é redução da Vibração e, portanto, da Consciência. 

A Consciência é Vibração e quanto mais a Consciência se expandir, mais há Vibração. 

O mental é diretamente o oposto da Consciência ou do Supramental. 

A Consciência é expansão, Vibração e Dilatação.

O mental é contração e ausência de Vibração. 

Vocês têm, todos vocês (e nós tivemos todos, enquanto ser humano), as ‘pequenas bicicletas’, não é?

E essas pequenas bicicletas provocam cristalizações no corpo, em diferentes lugares, dado que, a partir do momento
em que o mental está em atividade, ele cria uma zona de vibração pesada e densa no nível dos casulos de Luz.

 E, pouco a pouco, esta Vibração pesada e densa vai se condensar, se reduzir cada vez mais e conduzir ao que se
chama de ‘doenças’. 

O ser humano que não tem mais mental, não tem mais doença. 

E, enquanto vocês tiverem o mental, vocês vão efetivamente ter cristalizações no corpo, onde quer que seja. 

Então, agora, vem um problema, porque, quando alguém se coloca a pensar, vai se dizer: «quem é que pensa: será
que é o meu mental ou será que é a Consciência que emite pensamentos?». 

A Consciência, em certo nível, não é mesmo mais o Pensamento. 

O mental são os pensamentos, mas esses pensamentos não estão ligados às atividades da Consciência Unificada,
mas à consciência Dual, ou seja, do Ego e da Personalidade. 

O.M. AÏVANHOV – 5 de novembro de 2010
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A característica do mental é sempre a de se colocar na Dualidade, ou seja, na escolha.

Por exemplo: «está bem ou não está bem».

«É bom ou não é bom». 

E a maior parte da atividade mental é procedente, sempre, desse problema de ‘escolha’ e de ‘indecisão’, porque o
mental tem sempre a escolha entre alguma coisa e o seu contrário, o que não é o caso assim que vocês estão no

nível da Consciência Supramental ou do Supramental. 

Quer dizer que, assim que vocês tocam, de maneira importante, e que vocês se estabilizam no Supramental, é
a Consciência que emite os pensamentos e ali há uma diferença fundamental. 

A consciência dissociada, no nível do mental, ela é sempre ligada à Dualidade. 

A Consciência, na Unidade, ela é ligada à Unidade, quer dizer que jamais pode ali haver questionamento ligado às
escolhas na Consciência Supramental.

É tão simples assim. 

Quer dizer que, enquanto você se questiona sobre um marido ou sobre a escolha de uma batata, é que você está no
mental.

Jamais a Consciência propõe uma escolha. 

A Consciência Supramental É, e quando a Unidade se estabelece, há Vibração.

E, naquele momento, o mental não pode mais continuar literalmente a existir e, então, vão se apagar literalmente do
seu consciente, mesmo os pensamentos e, sobretudo, os pensamentos ligados a escolhas, a decisões e a

questionamentos.

*** 

Questão: como isso se articula com os Pilares Atenção e Intenção?

Se você tentar colocar a Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade para esperar alcançar a Unidade, infelizmente
não é possível.

Por quê?

Porque a Ética, por exemplo, se ela estiver no nível da Dualidade, ela não se chama mais Ética, vai se chamar
‘moral’. 

Quer dizer que isso vai estabelecer um julgamento de valor entre o que está bem e o que não está bem.

Isso é a moral. 

A Ética não se coloca esse gênero de questão: há uma ressonância e um acordo Vibratório com o Coração. 

Similar para a Atenção e a Intenção, aí, é ainda mais simples.

Se a Atenção e a Intenção forem desencadeadas a partir do mental, será muito difícil manter a Atenção, porque a
Atenção tende para a Unidade e eu creio que vocês tiveram nossa amiga Hildegarda de Bingen que lhes expressou,

justamente, esta Atenção e esta tensão para a Unidade. 

A partir do momento em que você decidir estar na Atenção, quer dizer que você vai se exercer no nível mental, você
vai se aperceber do quê?

De que a Atenção vai ser desviada muito rapidamente. 

Façam um exemplo: tentem manter sua Atenção na respiração.

Vocês vão se aperceber, muito rapidamente, de que o mental vai tirá-los desta Atenção.

Enquanto que se vocês estiverem na Vibração do Supramental, a Atenção irá se manter sem qualquer dificuldade.

É exatamente similar para todo o resto. 

Portanto, o que foi estabelecido através dos ‘Pilares’ realiza-se verdadeiramente quando a Coroa Radiante da
Cabeça está ativada inteiramente.

Senão, obviamente, vocês vão vagar nos limbos do mental e vocês não vão de forma alguma realizar a Ética, mas
vocês vão recair na moral. 

A Atenção vai se manifestar sem poder se manter.

A Intenção, naquele momento, será múltipla.

Quanto à Integridade, nem se fale.

Isso quer dizer que, na cabeça, tudo se entrechoca, no nível da Dualidade.



*** 

Questão: a certeza é algo que se sente ou é um objetivo a atingir?

Mas não é um objetivo a atingir.

A certeza se estabelece por si quando você está no Coração e se estabelece no Coração. 

Enquanto você permanecer no mental, há sempre incerteza.

A incerteza está também, efetivamente, centrada na projeção, no amanhã, ela está centrada no questionamento
afetivo («será que o meu marido me ama ou será que o meu marido me engana?»). 

A busca pela certeza é uma atitude mental. 

O estabelecimento na certeza é a Vibração do Coração.

O Coração é certeza.

O mental é incerteza.

Porque, na incerteza, há sempre a escolha.

Na certeza não há mais escolha.

*** 

Questão: o meu medo de ser roubado está ligado à minha bagagem cármica ou é transgeracional?

Por que querer separar?

O carma vem sempre de si com relação a si. 

Mesmo se alguém matar você, quem tem o carma? 

Tem-se tendência em crer que é o assassino que constrói um mau carma.

Mas quem diz que ele não ‘reparou’ um carma? 

Portanto, onde é a partida?

É o mesmo princípio.

Será que a partida é o ovo ou a galinha?

Portanto, isso gira em círculo. 

Nós sempre insistimos, e desde os Casamentos Celestes, sobre as duas Leis do Universo: a lei falsificada
(Ação/Reação) e a Lei de Verdade (Ação de Graça). 

Naturalmente você adere e crê que é atingida por um carma e, sobretudo, se você considerar que a sua bagagem é
pesada, é um modo de se descarregar, em outro lugar, do que você vive agora. 

Ora, não há outro lugar e não há outro tempo além do Agora, senão, você não está na ‘Ação da Graça’. 

A Ação da Graça é se colocar no presente. 

Enquanto você crer que o que lhe acontece é o resultado de um carma, você irá viver isso. 

Mas não é uma questão de pensamento ou de funcionamento, é uma atmosfera Vibratória que decorre de ‘crenças’. 

Há medos, os medos são cristalizantes, porque eles são procedentes do mental.

 Não há qualquer importância dizer-se que é cármico ou que isso está nascendo hoje, porque está aí hoje. 

Este medo cria o medo da agressão e do roubo, que provoca, ao redor, pelo ‘princípio de Atração’, a agressão e o
roubo.

É tão simples assim. 

Portanto, depois, querer dizer: «não fui eu que criei, mas é o meu carma», é uma forma de tirar a responsabilidade de
si mesmo. 

Enquanto você estiver identificada e viver nos seus medos, você irá manifestar o que você tem medo.

É uma lei dita ‘cármica’, de Ação/Reação, ligada à Lei de Atração que foi modificada. 

Portanto, quem é que pensa?

É o mental, você não pode se desembaraçar disso.



*** 

Questão: isso significa então que o transgeracional não existe?

Mas as memórias transgeracionais (se isso vir realmente daí, e isso pode vir realmente nesta realidade aí, daí), isso
quer dizer o que, se elas se manifestarem?

Isso quer dizer simplesmente que você está identificada a isso, de uma maneira ou de outra e que não há, portanto,
no seu presente, uma noção de medo que faz atuar esta Lei de Atração e de Ressonância que vai então favorecer a

manifestação do que vem do passado, no caso, aqui, do transgeracional. 

A Lei de Ação/Reação é linear, em um triplo tempo ilusório, mas ao qual vocês estão sujeitos: Passado, Presente,
Futuro. 

A Lei de Ação da Graça situa-se no presente.

Não há nem passado nem futuro. 

Portanto, enquanto você estiver sujeita a esse passado, o que isso quer dizer?

Quer você não esteja no seu presente, que você esteja na projeção dos seus medos e da antecipação, e o que isso
gera? 

Obviamente, sempre o mental que é, eu a recordo, cristalização e ausência de Vibração.

E, portanto, todos os sintomas que vão daí decorrer: fadiga, localização no corpo, sensação de impotência, poder-
se-ia dar milhares de sintomas que vocês reconheceriam, todos vocês, sem exceção. 

Em resumo, não se pode superar o mental pelo mental, porque o mental não é feito para superar o mental.

O mental é feito para manter o mental e perdurar e, sem parar, fazer referências ao passado e ao futuro.

*** 

Questão: o ideal é então a invocação à Luz Vibral?

Primeiro, o que é uma invocação à Luz Vibral? 

Como foi dito, eu creio, por Sri Aurobindo, vocês receberam uma tripla radiação, que começou pouco após o meu
falecimento. 

Primeiro o Espírito Santo e, em seguida, isso se completou e se amplifica. 

Desde as Núpcias Celestes, as Partículas Adamantinas estão cada vez mais presentes. 

Vocês têm a capacidade para, como dizer..., não fabricá-las, mas para sintetizá-las, porque elas estão presentes
agora e vocês têm em vocês os mecanismos que permitem organizar as Partículas Fotônicas do Prana. 

Agora, se você se tornar você mesma a Luz Vibral, por que querer conceber, ainda, que é exterior a você?

Essa é ainda uma visão Dual. 

Por conseguinte, você considera que você não é a Luz Vibral.

Então, você chama algo de exterior a você. 

Mas se você mesmo se tornar esta Luz Vibral, você não tem mais necessidade de chamá-la, não é?, dado que ela é
você mesma. 

É um mecanismo de pensamento que não deve ser voltado para o exterior ou para um hipotético céu ou um hipotético
deus, mas que deve ser voltado para si mesma. 

Eu atraio sua atenção, cara amiga, sobre isso.

Quer dizer que você considera que é exterior a você. 

Enquanto você considerar que é exterior a você, bem, a realidade será essa.

É todo o ‘princípio de afirmação positiva’, como o Eu Sou, Eu Sou aquele que Eu Sou, Eu Sou a Luz, etc..

Mas é exatamente a mesma coisa. 

Considerar que você vai invocar a invocação faz parte de algo que é exterior a você.

Uma vez que você a invoca, isso quer dizer que você não a tem em você, enquanto que já está presente em você.

É só revelar, desvendar e manifestar. 

Conectar-se não quer dizer que é exterior, porque está presente na Vibração e nas ondas que estão presentes em
vocês e ao seu redor.



Não é exterior, agora.

*** 

Questão: ouço sons nos ouvidos, criando até mesmo pressões, dores.

Isso corresponde à Consciência que se volta cada vez mais para o Estado de Ser.

Portanto, é normal. 

Como você quer desaparecer da ilusão se todos os sentidos estiverem voltados para o exterior?

Atenção, isso não quer dizer que assim que um sentido desaparecer você vai necessariamente para a Luz, não é? 

Mas, para os seres despertos, efetivamente, a modificação (e isso foi explicado longamente) das percepções
sonoras, ligadas ao Antakarana e aos sons da alma, os Nada, ou ao som do Espírito, são perfeitamente lógicos. 

É a imersão na Vibração que desencadeia o som.

Aliás, vocês devem ter observado, muitos de vocês, que nos períodos de alinhamento ou nos períodos em que vocês
alimentam a Merkabah Interdimensional coletiva, o som se modifica profundamente.

É perfeitamente normal.

*** 

Questão: como frear o mental?

Então, cara amiga, vamos fazer isso... Eu vou lhe dar uma receita. 

Há, no nível das têmporas, lá, onde se encontram simplesmente duas Estrelas que são
denominadas Clareza e Precisão, os pontos que desprendem a atividade mental Dual ligada ao bem e ao mal. 

Se você massagear esses pontos, você vai, você mesma, liberar o seu mental.

E é muito eficaz. 

Agora, se você tiver uma cabeça de «caboche», ou um pouco dura, simplesmente você coloca uma gota de óleo
essencial de lavanda e você massageia as têmporas. 

Isso é conhecido por muitas pessoas, quando há dor de cabeça, espontaneamente vocês massageiam as têmporas,
por vezes a nuca. 

Agora, se você tiver tendência para acumular a energia aqui e para ter a bicicleta que gira muito rapidamente, o fato
de liberar, pelas massagens desses pontos, vai provocar uma dissipação da constrição de energia, chamada de 3º

Olho e, portanto, ligada ao mental.

*** 

Questão: por que sinto mais as duas Estrelas, justamente Clareza e Precisão?

Há um trabalho enorme que se faz, atualmente, sobre esses dois pontos.

Obviamente, vocês são numerosos a tê-lo sentido. 

Clareza e Precisão estão diretamente conectadas, no nível Vibratório, com os chacras de enraizamento da alma e de
enraizamento do Espírito, ligadas também com os pontos Ki-Ris-Ti e Visão.

É perfeitamente normal. 

Eu os lembro também que, no nível do Yoga de Um Amigo, foi-lhes dada a Cruz de Redenção anterior, entre Alfa e
Ômega e, justamente, entre Clareza e Precisão.

É a Crucificação do Mental.

*** 



Questão: qual é o nome do meu Anjo Guardião?

Isso não é algo que possa vir do exterior.

Jamais um ser pode dar a você o nome do seu Anjo Guardião.

Apenas ele é quem pode sussurrá-lo no seu ouvido, após tê-lo chamado pelo seu nome.

*** 

Questão: qual é a diferença entre um Anjo Guardião e um guia?

Um Anjo Guardião está aí para assegurar que o seu contrato, que você tomou no Plano da matriz, antes de descer,
seja respeitado. 

O Anjo Guardião, obviamente, tem a possibilidade (que foi dada quando da falsificação desta realidade) de
estabelecer, mesmo de maneira tênue, um contato com A Fonte. 

Esse contato não pode ser estabelecido por vocês mesmos, sem isso, vocês sairiam, literalmente, da matriz.

Isso foi bloqueado. 

Em contrapartida, os Anjos Guardiões guardaram esta possibilidade, e felizmente, de conectá-los, quando vocês
estão nos Planos ditos da morte, no nível da matriz. 

São os Anjos Guardiões que velam para que isso não vá muito longe. 

Portanto, eles guardam vocês, literalmente, no nível Vibratório. 

O Guia é aquele que vai intervir quando vocês conseguirem tocar as esferas elevadas da matriz. 

Os Guias se manifestam na matriz ou fora da matriz, em função do seu estado Vibratório. 

Um Anjo Guardião não é um Guia.

Por vezes ele pode guiar, quando de missões específicas. 

E um Guia não é um Anjo Guardião, jamais.

*** 

Questão: se a Luz se instalar, qual é a utilidade das Embarcações que estão ao redor da Terra?

As Embarcações da Confederação Intergaláctica pertencem a muitos Universos e a muitas Dimensões. 

Os mais próximas de vocês, que vocês já veem, são os Anjos do Senhor.

São os únicos que podem intervir fisicamente na sua realidade. 

No que se refere às Embarcações da Frota Mariana, estabelecida na 11ª Dimensão, é a sua aproximação progressiva
da sua Dimensão e, portanto, dos seus Céus, em distância e em Vibração, que permite o estabelecimento da Luz e

que acompanha a Onda Galáctica. 

A Luz nada tem que combater porque, se a Luz combatesse, ela cairia na Dualidade. 

Ela se estabelece, como lhes foi dito pelo Arcanjo Miguel. 

Então, nós viemos apoiar e nós viemos manifestar a Luz.

Nós iremos manifestá-la nos seus Céus, isso vocês sabem. 

Mas jamais foi dito que as Embarcações da Confederação Intergaláctica multidimensional pousariam em algum lugar,
uma vez que são multidimensionais. 

Simplesmente elas aparecem no que vocês chamam, na sua escala, de estratosfera.

A estratosfera é a faixa de ar situada a 20 Km acima do solo.

É o limite inferior da Confederação Intergaláctica.

Se nós cruzarmos este limite, a Terra explode.

Esse não é o objetivo.

***



Questão: qual é o simbolismo das festas de Natal*? 

Noel quer dizer o quê?

NO-EL, isso quer dizer Sem os Elohim.

NO-EL, é a festa sem Elohim, ou seja, sem a Luz. 

Vejam vocês como as coisas foram invertidas. 

Mas é preciso recolocar as coisas no contexto.

Quando vocês dizem a alguém «Feliz Natal», vocês desejam a ele um feliz dia Sem Luz.

É tão simples assim. 

E tem-se chamado o dia do nascimento de Cristo, o que é totalmente falso, na Verdade. 

Encobriram-nos bastante com palavras que querem dizer o inverso, no nível do que vocês creem. 

Quando vocês desejam bom ano, vocês desejam Bom Anou.

E quem é Anou?

É Yaldébaoth. 

Por conseguinte, vocês festejam Yaldébaoth, que os fecha por mais um ano. 

É o mesmo quando vocês festejam o seu Aniversário, vocês festejam Anou, vocês lhe agradecem por tê-los fechado
nesse corpo.

E, aliás, faz-se de tudo, naquele dia, para que vocês não estejam na Luz, não é?

Através do álcool e de todas as carnes e de todos os alimentos abundantes que vocês comem naquele dia. 

Como vocês querem estar na Luz, naquele dia, enquanto que esse dia foi, antes de tudo, a festa do renascimento do
Sol? 

Vocês têm um vislumbre das coisas, como elas lhes são modificadas, e tudo é assim.

(*) em francês, "Feliz Natal" é dito como "Joyeux Noël", ou seja, literalmente, "Feliz Noel".

*** 

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, vou trazer-lhes todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

Eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=834

05 de novembro de 2010

(Publicado em 08 de novembro de 2010)
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 ~ VIBRAÇÃO, ONDA e ENERGIA ~

Eu sou Um Amigo.
Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs, queiram acolher o Amor e a Gratidão, na sua Presença e na

minha Presença.
Eu venho a vocês para tentar completar uma série de elementos que eu lhes dou desde vários meses, relativos
à energia, à Vibração, à Consciência e à sua evolução para a nova Consciência, para a nova corporeidade e o

seu novo estado, mais próximo do Ser do que jamais pôde estar neste mundo.
Eu venho a vocês não tanto para emitir outros conhecimentos a fim de aplicar diretamente no nível da

Consciência do Coração.
Isso será realizado dentro de algum tempo.

Eu venho, com vocês, abrir um espaço de discussão, não tanto pessoal, mas efetivamente coletivo, referente à
Vibração, à Consciência, à energia, tentar, se bem o quiserem, penetrar mais adiante nos mecanismos da

Consciência, nos mecanismos da Vibração, da Onda, da energia.
Vocês não estão sem ignorar, como lhes disseram os Arcanjos, como lhes disse Sri Aurobindo, que vocês

entraram nos tempos de Revelação importantes.
O caminho que vocês ainda percorrem, nesta época, sobre esta Terra, é um caminho de perturbações

consideráveis, essenciais, da sua Consciência, antes de qualquer coisa.
Nesse caminho e nesses passos que vocês percorrem, várias coisas pedem para serem desobstruídas,

purificadas, não por qualquer sofrimento, não por qualquer degradação do que quer que seja, mas,
efetivamente, mais para lhes permitir aceder ao que vocês São, em Verdade, aceder ao que vocês São,

na Eternidade e na multidimensionalidade, bem além dos limites aos quais vocês estão circunscritos, ainda,
para alguns de vocês.

Essa ‘mudança’ de estado Vibratório, de Consciência e de corpo ocorre, atualmente, para muitos seres
humanos, e nós estamos encantados com vocês.

O Homem novo, o Homem eterno, a Semente de Estrelas, como diz o Arcanjo Miguel, se revela, se
desvenda e aparece.

Como diria o nosso venerável Comandante: «a lagarta se torna borboleta».

UM AMIGO – 05 de novembro de 2010

http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20101105_-_UN_AMI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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É esta transformação de forma, de sentidos, de Vibração, de Consciência que, hoje, se precipita a grandes
passos na sua realidade tridimensional.

Nós vamos juntos, então, tentar iluminar, se houver lugar, o que deve sê-lo.
Assim, bem amados Irmãos e Irmãs desta humanidade, eu lhes dou a palavra e eu espero discorrer com vocês

sobre essas modificações capitais que vêm a vocês agora, e que estão aí.

***

Questão: antes da encarnação, as consciências que vivem essas mudanças foram preparadas?

Cara Irmã, eu diria que a preparação se vive a cada minuto, a cada instante.
Ela é vivida agora.

Nenhum de vocês e nenhum de nós podia predizer ou prever o que iria acontecer.
Certamente, Sri Aurobindo fez referências em vários de seus poemas, escritos durante a sua vida,

apresentando, sob forma alegórica e velada, o que iria advir.
Grandes seres, como o nosso ancião Comandante Orionis, quando percorreram com seus passos esta Terra,

tiveram visões proféticas.
É preciso efetivamente compreender e aceitar que a imensa maioria dos seres humanos não pôde ser

preparada anteriormente, antes de virem.
Apenas há pouco tempo que esta realidade inscreveu-se no que vocês chamam de ‘trama astral’, para se tornar

realidade, naquele nível, antes de invadir a sua realidade tridimensional.
A preparação se vive agora, e unicamente agora.

Oh, certamente, ela começou, para alguns de vocês, desde quase uma geração, no momento em que as
primeiras irradiações da Luz Unificada começaram a penetrar a Terra e as consciências que ali estavam.

Mas isso, naquele momento, de modo muito tênue, sem poder identificar qualquer declinação ou conclusão
do que iria advir.

Como lhes foi dito hoje, vocês estão cada um no seu lugar, na sua idade, na sua função, com o corpo que
vocês têm, com a consciência que vocês têm, para viver o que é para viver.

A preparação se vive agora.
Muitos seres humanos iniciaram esse caminho, como eu disse, desde os Casamentos Celestes.

Muitos outros juntaram-se a vocês depois.
Outros, enfim, juntaram-se a vocês muito recentemente, desde a ignição da Merkabah Interdimensional

coletiva e, outros enfim, nos poucos dias que acabam de transcorrer, realizando, pela liberação do núcleo
cristalino da Terra e do Sol, a Unidade deles, de modo muito abrupto e rápido.

Não há, portanto, que buscar no passado qualquer explicação, porque o que vem e o que se manifesta,
doravante, é inteiramente novo na memória do humano, totalmente inédito.

O ‘salto de consciência’, a evolução radical da consciência é uma mudança dimensional, bem além do que nós
pudemos descrever, uns e outros, por diferentes vias, referentes a esta Ascensão, assim nomeada.

Como sabem, eu prefiro empregar a palavra Translação, porque é exatamente disso que se trata: uma
Translação Dimensional, uma Translação de Consciência, fazendo-os passar do efêmero ao Eterno.

***

Questão: a evolução de Consciência atualmente é compatível com o exercício de uma profissão?

Cara Irmã, isso é diferente para cada um.
Cada ser se encontra hoje, entre aqueles que se despertam, frente a ele mesmo, frente a escolhas.

Essas escolhas jamais poderão ser reguladas pelo mental, nem pelo medo, mas, simplesmente, seguindo as
linhas de menor resistência, que são específicas e exclusivas para cada um.

Alguns seres são preparados desde muito mais tempo do que outros.
Talvez eles tivessem necessidade de mais preparação, ilustrando assim as palavras de Cristo: «Os primeiros

serão os últimos e os últimos serão os primeiros».
Hoje, a iminência do salto dimensional os chama, efetivamente, os impulsiona a irem para mais facilidade, para

mais leveza.
Eu diria, além das próprias contingências da sua sociedade ou dos laços existentes nesse mundo, o apelo

da alma e do Espírito se faz seguramente, e vai se fazer cada vez mais insistente, a fim de que vocês realizem
o essencial, que o supérfluo se desprenda de vocês, e que reste apenas a joia, o diamante que vocês são.

É claro, alguns de vocês vão poder provar resistências, tensões para realizar isso.
Mas estejam certos de que cada um, absolutamente cada um, está no seu lugar correto.

Não há lugar melhor do que outro, porque tudo acontece no interior.



Então, este interior, quando é encontrado, pode levar a experimentar uma série de mudanças ou de
resistências.

Isso se refere a cada um consigo mesmo.

***

Questão: o que você chama de «águas do mistério» e de «águas da manifestação»?

Cara Irmã, isso faz referência a uma expressão oriunda de escritos muito antigos, evoluindo no que é chamado
de IM.

O IM é o mistério.
É a passagem da garganta, onde se encontra o que, em algumas tradições, é denominado o insondável, o
incognoscível, chamado, nas línguas hebraicas, que não são a minha, de Dahat, ou seja, o insondável e o

incognoscível.
O mistério é o inverso da manifestação.

Trata-se, efetivamente, de um jogo de palavras que, além do jogo de palavras, é um jogo de Vibrações, escrito
com todas as letras, mesmo no que vocês chamam de Bíblia, no Gênesis: «o Espírito de Deus flutua sobre as

águas».
As águas estavam, portanto, já criadas.

Essas águas são chamadas de Mahim, as águas da manifestação, significando assim que a manifestação foi
preliminar ao aparecimento de Deus.

Está escrito com todas as letras.
Deus, portanto, se impôs, em uma manifestação, transformou esta manifestação, esta matriz, por um mistério,

em uma falsificação, em um desvio.
Ele assim subverteu um princípio de Unidade em um princípio de divisão e de separação.

A separação dos três triângulos, hoje, retificados e reunificados, permitiu instalar um modelo de criação
totalmente invertido.

Esse Deus se apreendeu, ele tomou, literalmente, como ele próprio o escreveu, o Trono.
O Trono é da Fonte, a Fonte de toda a vida, de toda Luz, a Unidade.

Vocês são os Filhos do Um.
Todos nós somos os Filhos do Um.

Contra isso se inseriu uma realidade bem diferente, querendo separar os Filhos da Lei do Um, da Unidade e da
Fonte.

Esse ‘princípio de reversão’ foi chamado de diferentes modos.
Ele foi chamado de Triângulo da Ilusão, de Triângulo Luciferiano, de Fogo Prometeico, de Fogo por atrito, em

oposição ao Fogo do Céu, que é Graça, Verdade e Unidade.
Assim, houve, mesmo na Cabala, reversão de um triângulo evoluindo para um triângulo com ponta para cima,

enquanto que o triângulo era, no início, com ponta para baixo.
Esta ‘ponta para baixo’ ilustra que o menor de vocês é ao mesmo tempo o maior, porque ele serve a

Totalidade.
O Demiurgo, Yaldébaoth, efetivamente inverteu esta criação que era, eu os lembro, pré-existente à presença

dele.
Portanto, ele mesmo escreveu a sua própria falsificação e como ele a tomou.

Hoje, é isso que se revela.
Ele se apreendeu do mistério, ele se apreendeu do Fogo Micaélico, Mi-Ka-El.

O mistério é chamado de ‘águas do alto’.
Ele, portanto, separou as águas do alto e as águas debaixo.

Ele separou a manifestação do seu mistério, quer dizer, da filiação à Fonte.
Para isso, ele tomou o lugar da Fonte.

Assim, portanto, o triângulo Sefirótico inferior, chamado de Kether, Hokhma e Binah, está presente no que
vocês chamam de Cabala, com ‘ponta para cima’.

Kether é, portanto, a coroa, mas a ‘falsa’ coroa, daquele que se apreendeu da manifestação, enquanto que na
verdadeira Cabala, os três triângulos são todos com a ponta para baixo.

Quer dizer que é a inteligência criadora, que é a Unidade que permite a criação da coroa.
Essa reversão é chamada de ‘reflexo’ [espelhamento].

Esse reflexo está ligado ao espelho e à Ilusão.
As águas do alto foram separadas das águas debaixo, enquanto que as águas do alto e as águas debaixo

realmente fazem, como tão bem disse Thot, o milagre de uma única coisa.
Assim, a luz difusa, o diabólico, é o que os separou da sua ressonância, da sua Fonte, da sua Unidade e da

sua Verdade.



A reversão do triângulo Luciferiano, efetuada pelo trabalho de todos aqueles que realizaram a alquimia interior,
a realização do Si, o despertar das Coroas Radiantes, do Triângulo Sagrado, permitiu a reversão, no sentido

correto, do triângulo superior.
Assim, portanto, as águas do alto e as águas debaixo permitem a Kether retomar o seu lugar no nível da

garganta, fazendo desaparecer o que era chamado de ‘Sefiroth invisível’ denominado Daath, que era anterior à
falsificação.

Assim, a reversão levou à reunificação dos três triângulos, à alquimia existindo, pelos Quatro Viventes ou
Quatro Cavaleiros do Apocalipse, permitindo-lhes reencontrarem-se Unificados e restituídos.

É isso que está se estabelecendo na sua Consciência e também sobre esta Terra.
As águas do alto eram as ‘águas do mistério’ que tinham sido separadas das águas debaixo, ou águas da

manifestação e da matriz.
O mistério estava presente na matriz.

Aquele que usurpou o Trono separou as ‘águas da matriz’ das ‘águas do mistério’.

***

Questão: por que você emprega o termo «as águas»?

Porque a água é a matriz da Vida e o suporte da Vida, que isso seja em meio aos mundos em carbono, a
estrutura da água é indissociável, qualquer que seja a sua forma, da Criação.

Mas, esse termo ‘água’, por exemplo, no que se refere à água do alto, ou água do mistério (chamada, por
abuso de linguagem, de água benta ou água do batismo) é, de fato, o Fogo do Espírito.
Esse ‘Fogo do Espírito’ ou ‘Fogo do Sol’ que, hoje, se restabelece sobre esta Terra.

A água e o fogo são constituídos das mesmas partículas ígneas, correspondendo ao que foi denominado, no
seu Coroamento, de Alfa e Ômega.

O Alfa havia sido separado do Ômega.
O Alfa havia sido invertido.

Hoje, o Alfa e o Ômega estão no mesmo sentido e participam da mesma reunificação.

***

Questão: se o supramental está ligado à multidimensionalidade, isso significa que o mental é uma
forma de expressão Arcôntica?

Ele é, inteira e seguramente.
Quando vocês estão conectados, quando vocês estão unificados, quando vocês são multidimensionais,

quando vocês reencontram a sua dimensão de Estado de Ser e vocês realizam o Si, vocês estão no Samadhi.
O conhecimento é direto.

Ele não tem mais necessidade de ser refletido através de uma separação: ele
é direto, imediato e instantâneo.

Ele não se reflete mais, nem é analisado em meio a uma ferramenta que é chamada de ‘mental’.

***

Questão: como os Arcontes podem intervir através do mental?

Porque eles estão situados em um plano intermediário denominado 4ª Dimensão e 2ª Dimensão, totalmente
invisível aos seus olhos.

Eles têm necessidade de vocês para se manterem nas Dimensões ‘ilusórias’, onde eles estão instalados.
Eles ficam controlando, portanto, justamente pelo mental e pelas crenças que eles induziram na humanidade,
depois de terem modificado as circunstâncias e as condições que eu chamaria de ‘eletrogravitacionais’ nesse

sistema solar.
Eles separaram as águas do alto e as águas debaixo.

Eles os confinaram, então, de um lado do véu, impedindo-os de ver o outro lado do véu.
Eles se mantiveram em um espaço intermediário, onde eles estão, eles mesmos, confinados, chamado de 2ª e

4ª Dimensões, em ressonância direta com o que vocês chamam, vocês, de ‘astral’ invisível.
Eles puxam, portanto, os cordões.

Cordões que lhes são invisíveis e que levam por nome mental, emoções, bem e mal.
Eles restringiram a sua liberdade, eles restringiram o seu acesso à multidimensionalidade.



O que não era o caso antes da vinda deles neste universo.

***

Questão: em que eles têm necessidade de nós?

Através das crenças, através do que vocês elaboram, atuando mesmo no que vocês chamam de ‘criatividade’,
nesta matriz, vocês contribuem para o estabelecimento deles.

Vocês são, literalmente, em um sentido como no outro, a nutrição deles.
Compreendam bem que se não houver mais alimento e se o véu da ilusão cair, como é o caso, eles não

podem manter a própria concepção da Ilusão, nem mantê-los fechados.
Vocês devem aceitar que a Vida é algo de mágico, na sua totalidade.

Mas vocês devem também tomar consciência, através da realização do Si e do Estado de Ser, de que vocês
estão, aqui, em uma prisão.

***

Questão: o ser humano, em suas estruturas, torna-se uma árvore da Vida redimida?

A partir do momento em que o Triângulo Luciferiano foi revertido e se torna então o ‘Triângulo Alfa’, naquele
momento, o Alfa e o Ômega constituem o caminho e vocês se tornam como Cristo que disse: «Eu sou o Alfa e

o Ômega».
Isso passa pela supressão de tudo o que foi criado pela falsificação, pela supressão do mental,

pela supressão das emoções, pela supressão de tudo o que não é o que eu chamei de Unidade.
O Yoga Celeste lhes foi revelado e desvendado e dado para isso.

Hoje, esse movimento que foi iniciado desde mais de 30 anos está presente, agora, em suas estruturas,
permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, juntar-se a esta Unidade.

Não mais estar fechado e prisioneiro em uma forma, não mais estar prisioneiro das leis de confinamento
denominadas ‘karma’.

O karma não é absolutamente uma criação da Fonte, mas, efetivamente, uma criação de Yaldébaoth.

***

Questão: desde que o Triângulo foi invertido, seria conveniente trabalhar não mais sobre o AL, mas
sobre esta nova ponta do Triângulo?

Não.
Porque a descida do Triângulo não está ainda totalmente realizada.

Ela deve terminar quando a ponta do Triângulo tiver penetrado a garganta.
Isso não é para agora.

Por outro lado, se tivesse havido necessidade de modificar qualquer localização das Estrelas, isso lhes teria
sido dado.

O importante, assim como vários de vocês sobre este planeta começam a perceber, é a realização do que eu
chamei de ‘Nova Aliança’, refletindo, para vocês, a percepção do Triângulo do Fogo no seu peito.

Alguns são capazes, doravante, como lhes disse Sri Aurobindo a propósito da mutação solar em curso, de se
estabelecerem diretamente no Coração, sem nunca mais passar pela cabeça.

Mas lembrem-se de que o trabalho que vocês efetuam às 19h [hora francesa] [16h00 – hora de Brasília] é
destinado também a nutrir, não vocês, mas o conjunto da humanidade.

Quando chegar a hora, após transcorrer um determinado tempo, nós iremos indicar como fazer o seu trabalho
de realização do Fogo, permitindo, naquele momento, dentro de muito pouco tempo, literalmente, abrasarem-

se.
O abrasamento é a etapa que ocorre no momento em que a realização do Si, ou a dissolução do ego e da
personalidade (o que é chamado no Vedanta de ‘Brahman impessoal’), permite-lhes perceber que esta

dissolução não é uma dissolução na Fonte, mas um retorno à sua Essência.
A característica da passagem do Si ao Estado de Ser se expressa por um abrasamento do corpo,

correspondendo à percepção, no nível do corpo físico, de partículas Adamantinas extremamente rápidas que
possuem uma qualidade chamada de ‘radiação gama’.

Essa radiação gama, levada pela Onda Galáctica, assim como os raios-x do Sol, virá, a um dado momento,
realizar este abrasamento da Terra.

Alguns de vocês já realizaram o próprio abrasamento, ao mesmo tempo mantendo uma estrutura em carbono,
porque essa é a sua função e o seu papel.



O abrasamento pessoal corresponde a isso.
Ele precede o abrasamento coletivo.

***

Questão: por que é necessário que alguns tenham podido viver este abrasamento a título individual
antes do abrasamento coletivo?

Alguns que viveram este abrasamento a partir da revelação das 5 chaves Metatrônicas essenciais (OD-ER-IM-
IS-AL), são marcados, desta forma, como sendo aqueles que devem prosseguir o ensinamento até o extremo

limite desta Dimensão.
Os primeiros serão os últimos, temporalmente.

***

Questão: poderia nos falar do 3º olho?

O 3º olho é a Ilusão Luciferiana.
A glândula pineal não está ligada ao que lhes disseram os ensinamentos orientais modernos.

O Espírito não se encontra no cérebro reptiliano, mas unicamente no neo-córtex, em sua ressonância.
* 

*
A glândula pineal pertence, inteiramente, à Ilusão da matriz.

O Espírito não pode ser alcançado pelo 3º olho.
O Espírito é alcançado apenas quando o chacra dito do enraizamento do Espírito estiver aberto, o que
estritamente nada tem a ver com a Ilusão Luciferiana situada ao centro do Triângulo Luciferiano, que foi

chamado de 3º olho.
O 3º olho está diretamente ligado à ‘ilusão do conhecimento’ induzido, em sua mitologia, por Lúcifer, Portador

da Luz que carrega a esmeralda na testa.
Jamais o Espírito se situou naquele nível.

O trabalho no 3º olho, assim como foi preconizado em várias escolas, espirituais e ocultistas do século XX, é a
maior das falsificações que existiram, tendo-os afastado do seu Coração.

Buda já o dizia: «quando o 3º olho se abre, salve-se rapidamente».
A ativação do 3º olho, como disse Sri Aurobindo, quando ele foi São João, corresponde ao momento em que

vocês são ‘marcados’ na testa.
Ele efetivamente disse que haveria muitos chamados e poucos escolhidos.

Os chamados são aqueles que receberam a Luz da Fonte e que a desviaram para proveito próprio,
chamado de ‘poder espiritual’, que não aceitaram entregar esse Fogo Luciferiano à vontade da Fonte.
A pineal, e a potente Vibração que permite hoje ativar a pineal, não é destinada a permanecer no nível da

pineal, mas, sim, a penetrar o Coração.
Os que permanecerem no nível da pineal não irão reencontrar o seu Estado de Ser.

As coisas foram suficientemente claras a esse respeito.
O Coroamento corresponde justamente à reorganização das 12 Estrelas, como foi dito.

Vocês não estão mais fechados no Triângulo Luciferiano, mas há desenvolvimento da Coroa.

***
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Questão: os espíritos da natureza se nutrem das nossas energias também?

Cara Irmã, os Espíritos da Natureza não têm necessidade de vocês.
Eles têm as próprias regras de vida, mesmo nesta matriz.

Eles permitiram, por sua própria existência, manter certa forma de multidimensionalidade presente.

***

Questão: a Vibração é uma manifestação da energia pelas ondas?

Sim.
É o lugar onde se manifesta a ‘interferência’ propriamente falando.

O momento em que a onda se reflete e se repercute cria a manifestação.
A energia tem várias acepções e vários significados, no sentido simbólico, no sentido físico, no sentido da

Consciência.
A energia tem uma definição extremamente precisa, mas ela não é absolutamente a mesma na sua acepção
prânica, por exemplo, ou também chamada de energia chinesa, ou o Chi, ou ainda a energia tal como ela é

chamada na física.
E é por isso que nós empregamos, desde vários anos, com vocês, a palavra Vibração.

Quando a energia circula, há Vibração e Consciência.
Quando a Vibração se apaga, a energia não é mais percebida, ou, em todo caso, em um limiar

inconsciente, e a Consciência se apaga.

***

Questão: poderia nos falar da inteligência espiritual?

Aí estamos diretamente na etimologia da palavra.
A ‘inteligência’ é a capacidade para conectar e para ressoar.

A inteligência conecta.
O mental separa.

Então, existe uma forma de mental, denominada ‘ciência’, que tenta conectar as coisas, mas isso para em um
nível de manifestação que existe neste universo e nesta Dimensão.

A ‘inteligência espiritual’ é o co-nhecimento [co-naissance, onde naissance, em francês, significa nascimento,
nascença], conhecimento não intelectual, não mental, mas procedente do Coração.

A verdadeira inteligência é, portanto, a inteligência do Coração, aquela que não passa pelo mental ou pelo filtro
do cérebro.

A inteligência é a capacidade para estar conectado e para ressoar.
Como seres unitários, quando vocês se juntam à sua própria Unidade, vocês ressoam e estão conectados

com todas as Dimensões do Universo, com todas as Consciências do Universo.
O funcionamento não é, então, mais de distanciamento, fragmentado e isolado, mas,

sim, integrativo, holístico e total.
As palavras os remetem inexoravelmente à reflexão e, portanto, à transformação da Vibração, já que, para

vocês, a Vibração foi retirada, a Vibração da Luz, a Vibração da Inteligência.
Por conseguinte, foi necessário estabelecer meios de re-conhecimento, não sendo o conhecimento, mesmo

se puder dele ter o aspecto.
O verdadeiro conhecimento é, portanto, a Vibração do Coração, e não a atividade elétrica do cérebro.
Mesmo o cérebro mais brilhante da Terra, isso permanece apenas no brilho e jamais será a Verdade.

Compreender as leis do universo falsificado jamais lhes dará acesso ao Coração, nem à Verdade dos mundos
Unificados.

Apenas o Coração é quem pode isso.
Assim, o conhecimento da cabeça é um mundo ilusório girando sem fim, fazendo-os crer que quanto mais
vocês conhecerem as leis deste universo, quanto mais vocês tiverem um conhecimento dito esotérico ou

mesmo espiritual, mais vocês progridem.
É exatamente o inverso e o contrário disso.

***



Questão: se os Arcontes controlam o cérebro, eles podem seguir as evoluções em curso?

Eles controlam o que chamaríamos, ainda, por enquanto, de ‘noosfera’, ou seja, a consciência coletiva, que é
o cérebro coletivo, de algum modo.

***

Questão: então isso significa que, apesar de tudo, se a título individual um determinado trabalho de
consciência for feito, há possibilidade de escapar desse mundo de controle?

É claro!
É o que vocês realizaram, aqueles de vocês que realizaram o Si ou o acesso ao Estado de Ser.

É nesse sentido que vocês se tornaram, como disse o Arcanjo Miguel, os Semeadores e os Ancoradores da
Luz Vibral.

***

Questão: quais são as consequências energéticas, no nível do nosso sistema humano, da reversão
do Triângulo?

Elas correspondem, de um lado à reunificação dos dois hemisférios do cérebro.
O fato de vocês não serem mais dominados pelo bem e o mal priva o cérebro reptiliano de uma ação de

‘controle’.
Vocês não estão mais, portanto, sujeitos ao controle do seu próprio cérebro inconsciente.

Obviamente, cada um realiza isso no seu próprio ritmo.
Mas a finalidade é, efetivamente, já nesta Dimensão, desembaraçarem-se dessas influências.

Eu os lembro de que existem mundos em carbono Unificados.
O cérebro, como tal, não é um obstáculo ao verdadeiro conhecimento.

Ele se torna um porque os filtros suplementares ali foram desenvolvidos, dos quais o famoso ‘cérebro
reptiliano’, dos quais, em particular, o que é chamado de ‘pineal’.

***

Questão: a pineal corresponde ao ponto ER?

Absolutamente não.
A pineal está no centro do Triângulo Luciferiano.

Ela mantém correspondência com a hipófise e com o hipotálamo.
O ponto ER, quando é ativado, vem justamente destruir a influência da glândula pineal, e não ativá-la.

A pineal é sensível à Luz falsificada.
Muitos cientistas demonstraram isso.

Existem, aliás, receptores [receptores celulares] para a luz desse mundo.
A partir do momento em que vocês despertaram a recepção da Luz Vibral na sua Coroa Radiante da cabeça, o

ponto ER se acende.
Esse ponto ER se acendendo, vem pôr fim ao controle pela hipófise, pelo hipotálamo e pela epífise [pineal], da

sua Consciência.
Apenas naquele momento, em que a Luz central (que, eu os lembro, está ligada ao ponto ER do Coração) se

ativa, é que a predominância da glândula pineal desaparece.

***

Questão: é isso que explicaria, no caso em que vivemos algumas transformações, modificações
dos ritmos vigília/sono, modificações de sensibilidade à temperatura?

Inteiramente.
E à luz, inteiramente.

A glândula pineal, confinada, é sensível à luz física, mas não à Luz Vibral.



Ao se ativar, o ponto ER suprime a sensibilidade à luz desviada, substituindo-a pela sensibilidade à Luz
Vibral ou Luz Adamantina.

Naquele momento, efetivamente, uma série de modificações hormonais ocorre, modificando o próprio
funcionamento do seu cérebro, que não está mais, portanto, sujeito aos engramas reptilianos.

***

Questão: atualmente se desenvolvem terapias pela luz que estimulam, em particular, a melatonina
e, indiretamente, a pineal.

Cara Irmã, se o ser humano tiver necessidade da luz do dia para não ficar depressivo, o que ele vai se tornar no
dia em que a luz do dia se apagar, se ele não encontrar a sua Luz Interior?

Assim, a terapia pela luz tem efeitos certeiros.
Ela tem efeitos certeiros sobre o quê?

Sobre a personalidade, dado que a depressão ou inversão do humor é efetivamente um estado existente na
personalidade.

O Coração não conhece a depressão.
A Luz Interior não conhece a depressão.

Vocês estão submetidos a uma luz que supostamente reproduz o espectro da luz visível.
Ora, a luz solar visível está profundamente modificada.

***

Questão: ativar as 3 cruzes (central, anterior e posterior), fazendo trabalhar o ponto ER, pode servir
de alavanca para «comprimir» o mental?

O ponto ER não é mais um ponto.
Naquele momento, ele se torna a Roda na Roda e se torna a imagem da Coroa Radiante do Coração na

cabeça.
O único modo de ativar o ponto ER da cabeça apenas pode ocorrer abrindo o Coração.

Sem isso, nós teríamos pedido para se concentrarem ou levarem sua atenção sobre esse ponto ER, o que
jamais foi o caso.

O ponto ER é apenas a ressonância do ponto ER localizado no nível do que eu chamei de 9º Corpo,
realizando-se quando da ‘alquimia’ entre o chacra do Coração e o 9º Corpo, permitindo viver o Samadhi.

O mental não pode ser parado de outro modo.

***

Questão: e sobre alguns métodos que consistiam em intervir sobre as glândulas, no nível cerebral,
seja na pineal, seja na pituitária, para intervir na termorregulagem do corpo?

Eles mantêm a personalidade.
O único modo de regular, de modo espiritual, a termorregulagem do corpo, é passar pelo ‘Fogo do

Coração’.

***

Questão: como viver esses estados de Consciência ao mesmo tempo estando na matriz e na
sociedade?

Isso se torna cada vez mais impossível.
Vocês não podem, como diz nessas frases, o venerável Omraam: «permanecer com as nádegas entre duas

cadeiras».
A um dado momento da evolução da sua Consciência e da sua translação, cada um a seu modo, vocês serão

efetivamente obrigados a cortar os laços que os unem à Ilusão.
Vocês querem manter a Ilusão?

Vocês querem vê-la desaparecer?
Lembrem-se desta frase daquele que vocês denominaram seu Cristo: «Ninguém pode servir dois mestres ao



mesmo tempo».
Ele disse também que ele veio cortar, pela ‘espada da Verdade’.

Lembrem-se das palavras que ele empregou, penetrando no Sinédrio [tribunal judeu]: «Hipócritas», dirigindo-se
assim àqueles que eram os defensores da lei.

Vocês não podem pretender a Unidade e continuar nutrindo a dualidade.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caras Irmãs e caros Irmãos na humanidade ainda encarnados, do meu Coração ao seu Coração, que a Graça
os preencha de Graças.

Até breve.  

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

Pergunta: os Seres de Luz utilizam implantes para localizar os seres humanos? 

Bem amada, no nível dos Mundos Unificados não há necessidade de implante porque, instantaneamente,
qualquer ser Unificado se comunica, de maneira multidimensional, com todas as Consciências, onde elas

estiverem situadas, e não existe qualquer separação.

Portanto, o conceito de implante não tem sentido algum.

Existe, entretanto, uma variedade de Seres de Luz, no sentido em que vocês os denominam, sendo Seres que
têm uma missão especial, em meio aos mundos de carbono dissociados, visando a sua reunificação.

Esses Seres foram denominados, nas suas tradições, os Anjos do Senhor.

Eles correspondem aos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada.

Eles intervêm, evidentemente, em meio aos mundos de carbono dissociados, como o de vocês.

É a função e o papel deles.

Evidentemente, eles são obrigados a identificar, em meio a esta matriz de carbono dissociada, os seres que
fazem parte da Luz.

Para isso, eles têm apenas duas soluções.

Uma, que é remota, consiste em implantar, como você diz, tecnologias alienígenas, então exteriores a este
Sistema Solar, permitindo identificar esses seres que evoluem para a Luz em meio a um mundo de carbono

dissociado.

O segundo meio de identificação é, ele, visual e direto, a partir do momento em que eles estão presentes no
seu ambiente físico.

Agora, no que se refere às outras Dimensões Unificadas, além da 3ª Dimensão, o implante não tem qualquer
razão de existir, porque uma Consciência é livre e é identificável em meio ao conjunto dos Universos.

ANAEL - 06 de novembro de 2010

http://4.bp.blogspot.com/-XiIbBSOCDe8/UtjDJgaESfI/AAAAAAAAD-U/jgf5vI6_HPc/s1600/000+Anael+-+06.11.2010.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isso, evidentemente, é difícil de aceitar ou de integrar, ou mesmo de compreender, com os seus meios
sensoriais.

Na multidimensionalidade não existe qualquer barreira, qualquer limite para vocês se comunicarem
instantaneamente de um extremo ao outro dos Universos, de um extremo ao outro das Dimensões, com o

conjunto das Consciências.

Não há então necessidade de identificação já que vocês estão agora identificados pela sua própria Presença.

O conceito de intimidade, tal como vocês o concebem neste mundo, simplesmente não existe em meio aos
Mundos Unificados além dos mundos de carbono, onde a Transparência é a regra absoluta e ela é

estabelecida em todos os níveis. 

*** 

Pergunta: nos Mundos Unificados existem comunicações visuais? 

Bem amado, além dos mundos de carbono, o acessório denominado olho simplesmente não existe.

Há uma visão Interior, de ressonância, de proximidade, onde o deslocamento nada tem a ver com a visão, no
sentido retiniano.

Agora, no que se refere à telepatia, eu penso ter ouvido a palavra telepatia, ela existe unicamente nos mundos
de carbono.

Ela é, sim, atributo do que vocês denominam (e que nós denominamos com vocês) os Anjos do Senhor que se
comunicam de forma telepática. A voz telepática é também uma voz utilizada pelos arcontes essencialmente e
pelas formas chamadas de 3ª Dimensão dissociada, mas exteriores ao seu Sistema Solar, como os pequenos

seres cinzentos (‘Gris’ / ‘Grey’ / ‘Gray’) ou ainda os Dracos que se comunicam exclusivamente pela telepatia.

A telepatia não é, portanto, um meio de comunicação existente nos Mundos Unificados situados além dos
mundos de carbono.

A telepatia é uma característica diretamente oriunda do que vocês chamam de cérebro reptiliano, certamente
existindo de forma não alterada para os Vegalianos, ou por qualquer outro povo da 3ª Dimensão Unificada.

 Esta predisposição telepática é muito utilizada e muito praticada, hoje, especialmente, pelas forças opostas à
Luz.

Quando um Anjo Guardião fala a vocês, isso não é por telepatia já que ele lhes fala ao ouvido e não imprime as
suas palavras no cérebro de vocês, o que é uma violação. 

*** 

Pergunta: pela telepatia, como discernir o que vem de um ser de 3ª Dimensão Unificada e o que
poderia vir de um arconte? 

Há um único modo: pela saudação de Órion e pela Vibração, desde que esteja presente. 

*** 

Pergunta: há então a possibilidade de intervenção telepática “à distância” fora da Presença? 

Perfeitamente.

O que é próprio daqueles que manipulam a 2ª e a 4ª Dimensão.

Um Anjo Guardião sempre irá se expressar no exterior, no nível do ouvido, ou então é escutado no Coração,
Interiormente, mas certamente não no nível do cérebro, como com a telepatia.



A telepatia, assim como isso pode fazê-los devanear, é uma forma de violação do Espírito. 

*** 

Pergunta: qual é a consequência da saudação de Órion nos Dracos? 

É, simplesmente, a de desencadear uma reação violenta de alergia, digamos.

O motivo é simplesmente que os Dracos, existentes nos Planos intermediários, são extremamente sensíveis,
mesmo quando aparecendo no nível puramente físico, a tudo o que é onda de forma (onda com efeito de

forma).

A saudação de Órion produz uma determinada onda de forma e é portadora de uma energia que desencadeia
urticária neles, o que é muito ruim para a pele de um reptiliano.

O ser humano é muito pouco sensível a esta Dimensão chamada de 2ª Dimensão que se manifesta,
efetivamente, pelas ondas de formas.

Alguns povos, dos quais fazem parte esses seres, são extremamente sensíveis a tudo o que é onda de forma. 

*** 

Pergunta: há uma correspondência entre o nosso Anjo Guardião e a nossa origem estelar? 

Pode existir, como pode não existir.

Isso é profundamente diferente, justamente segundo as suas Linhagens estelares.

Lembrem-se de que as Linhagens estelares também foram denominadas os seus Quatro Pilares.

Esses Pilares podem estar em ressonância com uma forma específica de Guardião que não significa
propriamente falar de um Anjo Guardião, mas de um Guardião, realmente. 

*** 

Pergunta: Por que, quando o ser humano foi criado, os Elohim não criaram, ao mesmo tempo,
formas de proteção contra a ingerência de outras entidades ou de outros mundos? 

Bem amada, compreenda bem que os Elohim jamais criaram o ser humano.

O ser humano é, muito além da sua humanidade, uma emanação d’A Fonte.

A criação consistiu em criar estruturas de carbono oriundas diretamente dos Mestres Geneticistas.

Esta estrutura de carbono funcionou, de maneira Livre e Unificada, durante várias dezenas de milhões de anos.

Dessa maneira, então, a falsificação ou a penetração de princípios opostos e contrários à A Fonte é, na
realidade, extremamente recente em relação à história dos mundos em carbono.

A proteção é inerente à multidimensionalidade.

Deste modo, então, a permeabilidade humana, existente hoje, não existia anteriormente, pois o ser humano
estava Unificado.

Naquele momento, era possível, para ele, viajar de maneira multidimensional, no Espírito.

Apenas a partir da falsificação que esse processo de confinamento foi realizado, propiciando certa forma de
vulnerabilidade.



É preciso, contudo, então, especificar que as Entidades Criadoras que criaram esta matriz de carbono
Unificada, foram então obrigadas, elas próprias, a se sacrificarem para evitar que a sua criação não fosse

confinada e perdida.

Assim, portanto, a cada ciclo e a cada ciclo existindo desde 300.000 anos, foi o sacrifício do que vocês
chamam de Elohim que permitiu não perder o seu Espírito.

Nós então mantivemos, de algum modo, uma Unificação, mesmo isso não se tornando aparente, exceto em
alguns momentos, como agora.

Quando há o confinamento de um sistema, seja ele qual for, este confinamento corresponde a um isolamento,
a uma fragmentação e a uma ausência de comunicação com o que está fora.

Querer estabelecer a comunicação em períodos não propícios simplesmente provoca a destruição deste
sistema confinado (o que não era, evidentemente, o objetivo) e a destruição do que está ali contido, ou seja, no

caso, vocês. 

*** 

Pergunta: isso dá a impressão de estarmos no laboratório, testados pelas outras Dimensões. 

Bem amada, a palavra laboratório não é inteiramente apropriada.

A palavra mais correta é Planeta Prisão.

Bem amada, você está na prisão, você não está em um laboratório.

A prisão tem apenas um único objetivo e ele está longe de ser espiritual ou evolutivo.

Ele consiste simplesmente em proporcionar mão de obra e, além disso, alimento.

A experiência de laboratório, no sentido em que você parece compreendê-lo, seria muito prejudicial à mão de
obra.

O alimento sendo compreendido e entendido em todos os sentidos: um alimento emocional, um alimento
mental e, evidentemente, o alimento no sentido físico.

Não se esqueçam de que vocês se conceberam e foram concebidos como seres Livres portadores de uma
alma e de um Espírito.

A alma e a matéria e o corpo físico foram confinados.

O objetivo foi o de proporcionar mão de obra e alimento.

Não há outros termos que possam se aplicar a isso.

Não se esqueçam, tampouco, de que, para os Dracos, os animais são vocês, nós já lhes dissemos isso. 

*** 

Pergunta: em que o fato de que a humanidade pudesse desaparecer causaria problema? 

Isso seria a perda definitiva do Espírito e a desconstrução do Espírito. 

*** 

Pergunta: em que o Espírito é útil para A Fonte? 

Eu não estou certo de ter apreendido o alcance desta pergunta muito metafísica.



Fora da prisão, não há noção de utilidade, há a concepção de vida Unitária e Livre.

A utilidade resulta do conceito de predação, unicamente presente em meio a esta prisão ou em outras prisões. 

*** 

Pergunta: é verdade que A Fonte tem necessidade das experiências que nós vivemos? 

Bem amada, A Fonte se reflete e se espelha em vocês, assim como vocês se refletem e se espelham n’A
Fonte quando vocês estão Unificados.

A palavra necessidade não corresponde à Verdade.

A Vida É.

A Criação É.

Os princípios da Criação são todos oriundos do princípio da Graça.

Assim, um Criador, seja qual for a Dimensão que foi criada, é obrigado a acompanhar esta Criação, até que a
sua criação se torne superior ao seu próprio nível Vibratório.

Isso significa dizer que um Criador de tal Dimensão prepara a criação de estruturas de qualidade cada vez mais
superior e cada vez mais complexas, ou mesmo cada vez mais densas, mas isso não é obrigatório.

Naquele momento, a Criatura deve, um dia, tornar-se, Vibratoriamente e em Consciência, mais elevada do que
o seu próprio Criador.

É este princípio que foi desrespeitado pelos Dracos, tendo levado à falsificação e à predação.

A Fonte não é um predador.

A Fonte é Vida e Criador ou Criadora: o princípio oposto ao conceito de predação.

 A Criação é Doação.

A predação é a ausência de doação.

A Ação da Graça é Doação.

A ação / reação absolutamente não é uma Doação.

Tudo pode ser concebido a partir deste princípio simples.

Agora, querer elaborar em meio ao mental e, portanto, à personalidade humana, uma concepção coerente d’A
Fonte, isso iria relevar de uma ilusão.

Porque, aí também, nenhum cérebro pode conceber o que é A Fonte.

Pode-se apenas viver os efeitos, diretamente no nível do Coração, mas jamais, jamais em meio ao intelecto. 

*** 

Pergunta: Uriel anunciou que Cristo estava de volta. Poderia desenvolver sobre isso? 

O retorno de Cristo é o retorno como Ele partiu.

Não procurem Cristo em um corpo ou em um Espírito, sobre esta Terra.

Todos vocês são Cristo, mas existe, em meio ao Sol, um Espírito denominado Cristo-Miguel ou Logos Solar,
vindo a vocês como Ele partiu.



Isso foi perfeitamente descrito no Apocalipse de São João.

Não procurem algum Cristo sobre a Terra, ele não seria Cristo, mas contra Cristo.

Cristo é um princípio, isso vocês compreenderam.

Cristo é uma emanação, isso também.

Cristo é Vibração e Consciência.

Cristo é como vocês: um Espírito.

Este Espírito que volta de novo como Ele partiu, ou seja, pelo Céu.

O problema é que o ser humano sempre imagina encontrar em um corpo de carne o que não é um corpo de
carne, o que é multidimensional, mesmo se alguns seres puderem ser portadores, doravante, em meio a esta

matriz, de um corpo de carne, sendo multidimensional, já que eles encontraram o seu Estado de Ser.

Cristo não possui um corpo de carne criado aqui, tal como vocês, mesmo se esse foi o caso há algum tempo.

Ele volta, então, com o corpo com o qual Ele partiu.

Mas não o procurem sobre a Terra.

Caberá, a cada um de vocês, revelá-Lo.

Isso lhes foi anunciado há muito tempo.

Isso lhes anunciado também pelo Arcanjo Miguel, no fim das Núpcias Celestes e durante as Etapas.

O que foi confirmado a vocês, hoje, pelo Arcanjo Uriel.

Mas esse retorno não é um retorno segundo a carne.

Lembrem-se: Cristo está vindo para revelá-los e liberá-los, trazendo a Espada da Verdade.

Ele não vem para salvá-los, contrariamente ao que quiseram fazer passar algumas crenças.

Há apenas vocês e vocês sozinhos que podem se salvar.

Há apenas vocês e vocês sozinhos que podem abrir a porta para Cristo. 

*** 

Pergunta: Cristo-Miguel e Ki-Ris-Ti são duas entidades ou será que se trata do mesmo Espírito? 

Existe um princípio.

Esse princípio é denominado Ki-Ris-Ti.

Esse princípio é vivido por todos os Filhos da Lei do Um.

Ele significa Filho Ardente do Sol ou Filho revelado à Luz.

É um título, uma função, uma emanação, independente de um Espírito específico.

Houve, nesta parte de Multiverso, de Super Universo, uma Consciência vivendo Cristo, na totalidade,
inicialmente.

Desde então, outras Consciência têm vivido, na totalidade, a Dimensão de Cristo.



A junção Cristo-Miguel ou o nome Cristo-Miguel corresponde efetivamente à integração, em meio ao princípio
solar Crítico, ao princípio Micaélico.

É um processo denominado incorporação.

Assim como um ser humano pode ser incorporado, do mesmo modo, um Espírito Solar pode ser incorporado
por um Espírito situado além no nível dimensional.

É exatamente o que acaba de acontecer com Cristo, chamado doravante, desde alguns anos, de Cristo-Miguel.

Ele é portador da Vibração Ki-Ris-Ti, Ele é portador da Vibração de Miguel, assim como vocês são portadores
da Vibração de Cristo, da Vibração de Miguel e da Vibração de Maria.

Portadores da Vibração e portadores, também, deste DNA, na totalidade. 

*** 

Pergunta: é preciso que nos equilibremos nesses três princípios no nível do nosso Coração? 

É exatamente o que foi realizado pelo princípio de Unificação da Nova Tri-Unidade. 

*** 

Pergunta: poderia desenvolver sobre o conceito da Espada da Verdade? 

A Espada da Verdade ou Espada de Miguel ou a Língua de Cristo é o que vem queimar o que não é da
Verdade.

A Espada da Verdade vem cortar o que não é da Verdade.

A Espada da Verdade vem decantar o que é pesado daquilo que é leve.

A Espada da Verdade é o Fogo do Céu vindo restaurar a Verdade e a Unidade.

Assim, evidentemente, segundo um olhar que eu denominei escatológico, isso poderia ser chamado de
julgamento final, de fim dos tempos ou de fim do mundo.

Efetivamente, aquele que ficar confinado em suas próprias crenças, que tiver seguido algo de exterior a ele e
que não tiver realizado o Ser, irá viver, de maneira muito real, o fim do mundo, o fim das suas ilusões e, então, o
julgamento final, no sentido escatológico que não tem outra realidade senão uma realidade inscrita em meio a

uma crença, mesmo se ela se manifestar por fatos tangíveis, na sua Dimensão.  

A humanidade, no decorrer desses últimos 320.000 anos, passou, muitas vezes, por esta destruição.

A destruição não é o fim, uma vez que, de qualquer modo, a alma está prisioneira em meio à matriz, até agora.

O que acontecia depois de um fenômeno de destruição?

Os mesmos retornavam, eram bloqueados nesta prisão, reproduziam-se neste mundo, cresciam,
multiplicavam-se e serviam de novo como mão de obra e como alimento, sempre com a promessa de um além

melhor, sempre com a promessa de uma Luz, sempre em outros lugares. 

*** 

Pergunta: a representação da Merkabah individual, sob a forma de duas pirâmides encaixada uma
na outra, corresponde a uma realidade? 

Isso corresponde a uma forma simplificada da verdadeira Merkabah que seria um cristal de 144 faces.

A forma da dupla pirâmide encaixada lembra a Merkabah Interdimensional.



Agora, a Merkabah Interdimensional coletiva é uma associação de Merkabah Interdimensional individuais,
associando-se para formar o que eu chamaria de Embarcação de Luz.

Essa Embarcação de Luz vai se assemelhar a um ser multidimensional denominado a Pomba ou, ainda, a
forma original de um Arcanjo.

Essas estruturas Vibratórias mutáveis não são estáticas.

A partir do momento em que vocês penetram no seu Corpo de Estado de Ser, a Merkabah não é o veículo,
mas é o agente de transferência em meio ao Estado de Ser.

O Corpo de Luz nada tem a ver com a Merkabah.

A Merkabah Interdimensional coletiva pode ter a ver com o Corpo de Luz, já que ela é um agregado de Corpos
de Luz, de Consciências liberadas, evoluindo em meio a um espaço Vibratório de idêntica densidade e

temporalidade. 

*** 

Pergunta: de que maneira representamos uma mão de obra? 

A mão de obra é uma Consciência que é utilizada para servir outra Consciência.

O objetivo era o de extrair alguns elementos presentes neste mundo antes da sua falsificação.

Esta extração se refere, no que diz respeito aos Dracos, antes de tudo, às moléculas e às partículas de ouro,
das quais se alimentam esses Dracos.

O que explica que resta, sobre este planeta, muito pouco ouro.

A mão de obra significa isso.

É então, de algum modo, um serviço, não livre, mas um serviço obrigado.

Isso se denomina também a predação. 

*** 

Pergunta: hoje, concretamente, não há quase mais ouro. Então, por que esse sistema continua desta
forma? 

Mas há a extração das emoções e do mental, dos quais se nutrem aqueles que vivem nos Planos
intermediários. 

*** 

Nós não temos mais perguntas. Obrigado.

************
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Eu sou Hildegarda de Bingen.

Bem Amados Irmãos e Irmãs, é com grande prazer que estou entre vocês.

Eu irei me expressar, essa noite, no seu espaço, sobre uma série de leis gerais que permitiram realizar o trabalho que
eu fiz na minha vida, dos quais eu vejo que alguns opus são utilizados hoje.

Obviamente, eu não vou voltar ao que foi escrito naquele momento, mas dar mais os fundamentos e as regras que
permitiram elaborar todo esse conjunto de conhecimentos centrados sobre a evolução do corpo.

Eu lhes expressei, há pouco tempo, a minha experiência, que me levou a viver coisas que eu qualificaria de
‘inusitadas’ na minha época (*).

Eu vou tentar expressar, com palavras, o que me conduziu, a um dado momento, a considerar aplicar o que eu via e
percebia nas Dimensões que vocês chamam, hoje, de Unificadas, com relação à influência do que é denominado

Quatro Viventes ou também os Hayoth Ha Kodesh, ou Serafim, ou Seres de Fogo.

Porque é, de fato, através desse contato especial que eu pude me deixar impregnar e extrair certa forma de
conhecimento aplicável à Vida, a toda forma de Vida.

***

Existe um princípio, nas Dimensões Unificadas, muito específico.

Esse princípio foi chamado de ‘princípio de similinum’.
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De fato, desde os planos mais etéreos, ou os planos mais próximos da Vibração original, até os planos mais
afastados e mais densos, existe uma continuidade e uma simultaneidade Vibratória ou de Consciência, fazendo com

que no elemento mais afastado se encontre a assinatura ou a marca do elemento mais próximo da Fonte.

Assim existe, nos diferentes reinos presentes sobre o mundo onde eu vivi e onde vocês
vivem, semelhanças e ressonâncias específicas, permitindo reunir-se a um dos Quatro Viventes ou a uma proporção

relativa específica de cada um dos constituintes diferentes dos Quatro Viventes.

O ‘princípio de similinum’, no qual eu me baseei, nas camadas que eu qualificaria de intermediárias, permitindo
conduzir até os reinos presentes sobre a Terra, foi, sobretudo, ligado ao que eu chamaria de forma, de cor.

Evidentemente, não é questão de passar em revista o que eu vivi Interiormente pelo conhecimento direto e transcrito,
em seguida, pelas palavras e, portanto, pelo mental.

Não é questão de lhes dar esta ‘lei de similinum’ para cada objeto ou para cada elemento existente em um dos reinos
em correspondência com o corpo humano.

Isso seria extremamente fastidioso e indigesto.

De fato, este conhecimento está inscrito no Coração, porque vocês são constituídos, e nós somos constituídos, onde
quer que estejamos, de uma ‘proporção relativa’, diferente, de cada um dos quatro elementos.

Tudo é organizado, estruturado dimensionalmente, temporalmente, espacialmente, por esse princípio.

***

Assim, o que é chamado de elementos (a água, o fogo, o ar, a terra e o éter) é constituído de uma Vibração
específica.

Esta Vibração, de acordo com a mistura e de acordo com a Dimensão em que ela vai se exprimir, vai tomar,
literalmente, uma forma, uma cor e uma série de características das quais o Arcanjo Anael lhes falou longamente (**).

Há, portanto, uma ‘ressonância’ de ações existentes não importa em qual produto da natureza, permitindo reunir-se
à sua Essência.

Alguns seres captaram esta Essência com os meios que, ainda hoje, são perfeitamente conhecidos daqueles a quem
se chama de Quatro Viventes, que consistem em captar a quintessência Vibratória de uma forma precisa.

Além disso, existe, no ser humano, uma ressonância de forma específica.

Esta ressonância de forma específica pode ser empregada, por exemplo, como o venerável Sri Aurobindo, quando ele
se dirige a vocês, permitindo-lhes realizar as posturas que colocam em jogo uma série de ressonâncias e de

Vibrações.

Além disso, a alma, prisioneira desta matriz é, ela também, constituída em ‘partes relativas’ desses quatro elementos.

A associação varia ao infinito, uma vez que ela irá tanto para almas como para Espíritos, tanto para almas como para
corpos.

O objetivo, pelo conhecimento do Coração, é, portanto, fazer ressoar uma forma, em seu conhecimento, em todas as
Dimensões.

É através desta ressonância de forma (que é, de fato, o que eu poderia chamar de empilhamento ou encaixamento de
formas em outras formas) que se realiza o ‘princípio de similinum’ ou de similitude.

***

Assim, a Vibração de uma alma, expressa no seu mundo (que foi o meu) por um nome, é portadora de



uma assinatura, de um selo, se preferirem, específico.

Do mesmo modo que Paracelso identificou as assinaturas para os planetas, as assinaturas para os Arcanjos, e então
‘ondas de formas’ pertencentes à 2ª Dimensão, permitindo colocar em ressonância a forma de vida inscrita em uma

Dimensão superior, como nesta Dimensão.

Assim, é possível, da mesma maneira, além da 2ª Dimensão, encontrar uma ressonância, uma assinatura
Vibratória ligada a uma forma, antes de tudo, em ressonância com uma alma.

Existem, na alma humana, como na personalidade ou no corpo, anomalias.

Essas anomalias estão inscritas na lei de ação/reação, de falsificação.

Essas anomalias se manifestam de diferentes modos e são chamadas, pelos humanos, de doenças.

Essas doenças estão ligadas à anomalia de um ‘encaixamento’ que vem interromper a lei de encaixamento ou de
ressonância existente desde o plano mais elevado até o plano mais denso.

Existe, para cada anomalia constatada, uma ressonância específica de encaixamento, vindo, literalmente, localizar o
que não se encaixa mais.

Há, então, uma restauração pela Vibração, bem além da química, bem além do que é absorvido, mas diretamente
ligada a uma ‘ressonância de formas’, permitindo, literalmente,curar um buraco ou um desequilíbrio ou um defeito de

encaixamento.

É desta maneira, esquematizando ao extremo, pelas palavras, que eu consegui, em minhas experiências de contato
com os quatro Elementos (ou Rodas nas Rodas, como alguns profetas descreveram), poder, para cada caso
específico, ter uma resposta Vibratória, do mesmo modo como do que dão os Hayoth Ha Kodesh, há uma

‘ressonância precisa’ de algumas Vibrações com as anomalias que podem ser localizadas de maneira muito ampla.

***

Do mesmo modo pode-se também se dirigir diretamente ao princípio que existe através de um vegetal, por exemplo,
ou de uma especiaria, do mesmo modo.

Isso é também aplicável às essências chamadas de perfumes, permitindo, aí também,compensar, em um certo estado
Vibratório de encaixamento, uma anomalia existente.

Seria extremamente complexo (e isso poderia se fazer) desvendar todas as ressonâncias existentes entre tal vegetal
e tal sobre-encaixamento ou desencaixamento existente no nível da alma humana ou da personalidade humana.

Obviamente, cada ser humano é diferente, porque ele carrega, ele mesmo, uma assinatura diferente, mesmo no
mesmo encaixamento ou sobre-encaixamento.

Assim, pode existir, a um dado momento, para um determinado ser humano, uma forma existente na natureza que
permite controlar (sem se opor) diretamente uma anomalia de encaixamento, sem recorrer às leis da dualidade,

unicamente pela ‘lei de ação da Graça’ e da ressonância mais íntima da pessoa.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem caros Irmãos e bem caras Irmãs, é um prazer para eu me reencontrar na Vibração humana.

Eu lhes desejo, a todos, o melhor e o mais belo.



Eu lhes digo, provavelmente até um próximo dia.

Até logo.

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

(*) – Hildegard von Bingen (25.10.2010):
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 ~ ANÚNCIO DA BOA NOVA: RETORNO E REVERSÃO ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amados Filhos da Lei de Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença em sua Presença, que
a Alegria, a Paz e a Verdade estejam com vocês.

Num momento onde minha Presença em sua Presença, como minha Presença perto desta Terra, anuncia a boa
nova: Retorno e Reversão.

Reversão para a Unidade.

Reversão para a sua Verdade.

Eu sou o Arcanjo que anuncia o retorno.

Eu sou o Arcanjo que realiza a reversão, hoje.

Num momento em que a Terra, num momento em que o Sol, num momento em que sua Presença é liberada e
revelada, eu venho anunciar a boa nova.

Eu venho estabelecer, com vocês, a tripla Unidade anunciando o retorno, em vocês, como no exterior de vocês, sobre
esta Terra, da Vibração e da Presença de Ki-Ris-Ti, já desperto em vocês, voltando em potência, em Vibração e em

majestade, da mesma maneira que ele partiu.

Além de nomes, além do que foi transformado sobre esta Terra, o que se restabelece, por sua Presença, é a
Verdade, a Alegria de sua Presença e da Presença de vocês.

Eu sou o Arcanjo da ‘Nova Aliança’, aquele que anuncia em seu Ser Interior, pela Vibração de minha Presença, pela
Vibração da Terra revelada, santificada e sacrificada.

***

Bem Amados Filhos da Lei de Um, eu venho a vocês para preparar o retorno.

Pelo seu trabalho, pela sua Vibração, vocês permitiram e chamaram isso.

O espetáculo que de desenrola em seus Céus, sobre sua Terra, não deve de modo algum fazê-los perder de vista
que definitivamente é o retorno do seu Coração – e pelo seu Coração – para a Verdade.

Ele o havia dito a vocês.

Ele era o Alfa e o Ômega, o caminho, a Verdade, a Vida.

Ele se restabeleceu, hoje, no Alfa e no Ômega, no Caminho, na Verdade e na Vida.

Juntos, durante esse tempo que me é atribuído, antes do início de seu trabalho das 12 Estrelas (ndr: o acolhimento
de sua energia, às 19 horas, hora francesa no relógio [16h00 – hora de Brasília]), nós vamos unificar, em totalidade,

o Triângulo do Coração, permitindo a vocês, por sua ação e por sua Presença, o restabelecimento total desta
Verdade.

Pela Vibração de minha Presença e pelas palavras pronunciadas agora, acolhidas em seu Coração e Vibradas da
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mesma maneira, vamos acender, em conjunto, as três velas do tabernáculo.

*

Is-Is. Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Miguel. Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Ki-Ris-Ti. Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Fogo de cima e Fogo debaixo.

Fogo do Céu e Fogo da Terra.

Fogo do Éter.

Unidade e Alegria.

Reencontros.

Despertar de sua memória de Eternidade.

Sementes de Estrela.

Sementes do Um.

Liberdade.

Presença.

Amor Vibral.

Luz eterna.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Minha Luz e minha Presença acompanham Cristo.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, a hora chegou.

O tempo está cumprido.

Bênçãos.

Presença.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, durante seu trabalho, e desde essa noite, a Luz brilha de novo em seu Coração.

Que a Graça de A Fonte Una os preencha com sua Presença.

Eu permanecerei, quanto a mim, de hoje em diante e a cada dia, presente como testemunha da Nova Aliança que
vocês realizam a cada dia e, em breve, a cada minuto e a cada sopro do que vocês são.

Paz e gratidão.



Para logo, em Eternidade.

Até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como de hábito, para aqueles que não me
conhecem, eu sou chamado de «Chefe Croûton», ou seja, aquele que preside os Melquisedeques e eu fui Omraam

Mikaël Aïvanhov quando da minha última vida, para aqueles que vêm aqui pela primeira vez. 

Então, o meu modo de proceder é sempre o mesmo, se quiserem.

O meu prazer (que é também o seu, eu espero), é responder às suas questões, porque através das suas questões
gerais, é claro, é evidente que muitas pessoas que vão ler, depois, o que eu contei como tagarelice ficarão, elas

também, muito contentes por encontrarem algumas respostas, ao menos eu o espero. 

Então, inicialmente, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos. 

A palavra está com vocês.

*** 

Questão: como analisar o que acontece no corpo, atualmente?

Isso pressiona, hein, não é?

Então, vocês são muitos, eu diria, segundo sua evolução e seu destino, a viverem percepções muito, muito
específicas. 

Então, não se vai fazer um catálogo, porque se eu lhes perguntasse, a vocês, aqui, vocês teriam todos percepções
similares em alguns lugares e percepções diferentes em outros lugares. 

O que acontece no interior do seu corpo, hoje, e da sua Consciência, é exatamente a mesma coisa que o que
acontece no seu Céu e sobre a sua Terra. 

Então, o que acontece?

Sobre a Terra, eu já anunciei há cinco anos, que viria o momento em que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico
se reacenderiam.

Isso se realizou desde o início deste ano. 

Há os relevos vulcânicos, vocês sabem, os vulcões que fazem como montanhas, que se despertam por toda parte
sobre o planeta. 

Há agora o que se chamam as Caldeiras [crateras], ou seja, as zonas magmáticas muito maiores do que os relevos
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vulcânicos, que estão se despertando e entrando em erupção. 

No seu corpo, o que acontece?

A pressão que vocês sentem, quaisquer que sejam as palavras e as percepções que vocês utilizam são, para a maior
parte, ligadas ao que se chama o despertar da Kundalini. 

Então, obviamente, o despertar da Kundalini pode causar dificuldades.

Essa dificuldade conforme vocês tenham feito, ou não, o trabalho de descida do Espírito Santo ou da radiação do
Ultravioleta, das partículas Adamantinas, se preferem. 

Mas a humanidade, em sua totalidade (mesmo os que não compreendem nada, que não sabem do que se trata) vive,
seja ao nível do corpo, seja ao nível da Consciência, transformações consequentes, ligadas ao que acontece sobre a

Terra e ao que acontece no seu Sol. 

Para os que têm ainda a fibra romântica ou meditativa solar, que olham o sol, o que vão ver?

Que o sol nada mais tem a ver com o sol que existia há ainda 10 anos.

É uma evidência: a irradiação, o espectro de emissão não é mais de modo algum o mesmo, é claro. 

Isso prepara a transformação que foi anunciada há muito tempo, já, por Séréti, sobre a qual ele voltou, ou seja, a
transformação desse sol em um gigante vermelho. 

E depois, há também as Embarcações no céu, as Embarcações que vêm de toda parte, aliás. 

Portanto, há modificações importantes que se produzem ao nível de seu corpo, de sua cabeça e também, é claro, de
seu Coração. 

Lembrem-se do que disse Sri Aurobindo.

A mutação solar em curso está ligada à liberação do sol, mas também ao trabalho notável que vocês realizaram pela
constituição, como disse o Arcanjo Miguel, da Merkabah interdimensional coletiva, que lhes permitiu restabelecer,

literalmente, a conexão entre o núcleo cristalino da Terra e de Sírius e, também, do núcleo cristalino da Terra com o
Centro Galáctico. 

E vocês são (nós somos todos) religados a esse núcleo cristalino, por Sírius, é claro, que é o lugar de onde vêm os
Mestres geneticistas que criaram as estruturas em carbono que eu chamaria livres, mas também por sua Dimensão

estelar, quer dizer, sua Dimensão de ‘Semente de Estrela’, que está diretamente inscrita na matriz cristalina da Terra. 

Portanto, vocês liberaram a Merkabah interdimensional coletiva.

Vocês liberaram o sol, o que faz com que, agora, se vocês fazem a experiência de se colocarem ao sol, pela manhã, a
irradiação solar vai chegar diretamente no Coração.

A irradiação não chega mais pela cabeça. 

Nós tivemos, vocês tiveram êxito em desviar a cabeça.

Cortou-se a cabeça, está muito bem.

E tudo isso, vocês o vivem. 

Então, para alguns que ainda têm resistências, serão problemas «psicológicos», noções de apego: tem-se dificuldade
para se separar de algo, de situações, de um modo de pensamento, de pessoas. 

Para outros, será um sentimento de Alegria extrema. 

Tudo depende do modo com que vocês prepararam, de algum modo, o seu futuro e a sua evolução. 

Como o sabem, nós estamos nos últimos instantes desta Dimensão, os quais cada um vive a seu modo. 

Do mesmo modo, se querem, quando se anuncia a alguém que há uma doença e que ele vai morrer de um câncer, há
vários modos de tomá-lo, mas eu creio que o Bem Amado Sri Aurobindo desenvolveu amplamente sobre isso, através
do choque da humanidade que está se produzindo que é, de fato, a revelação, vocês compreenderam, da Dimensão

extraterrestre e, sobretudo, das outras Dimensões. 

As partículas Adamantinas estão agora cada vez mais presentes na superfície da Terra e vocês têm também a
possibilidade de sintetizá-las, vocês mesmos, literalmente, por intermédio da ‘alquimia’ fotônica, restituindo à Luz a

sua verdadeira conformação de origem, constituída de seis fótons, o que se chama o ‘hexafóton’, também chamadas
de partículas Adamantinas.

É exatamente isso que vocês vivem. 

Então, há quem não vai dormir, há quem vai dormir todo o tempo, há quem vai viver os pesos do corpo, outros que
vão viver sentimentos de leveza. 

É o mesmo processo que está a caminho para todo o mundo, mas que é em função da sua própria capacidade para
o abandono à Luz. 

Alguns de vocês o realizaram.

Outros ainda não realizaram e, outros enfim jamais irão realizá-lo.

Mas isso é um destino que é pessoal e um caminho que é diferente para cada um. 

Mas o que vocês vivem, nesse momento, como lhes foi dito por várias pessoas, vai, dia a dia, até o final do ano, se
amplificar. 



Haverá mais, como nos 30 anos anteriores, ‘montanhas russas’, ou seja, com fases de subida e fases de calma.

Vocês estão em uma fase de elevação constante, agora, da Luz.

E isso não irá parar mais de modo algum. 

Vocês o sentem, aqueles que seguem, por exemplo, o trabalho da Merkabah interdimensional coletiva, à noite, eu
creio, às 19h (16h – horário de Brasília), em que nós os acompanhamos. 

Obviamente, naquele momento, são momentos de conexão que os conectam com o quê?

Com a Merkabah interdimensional coletiva, mas também com o conjunto dos outros seres humanos do planeta que
realizaram esse trabalho do corpo de Luz, o trabalho ascensional. 

Vocês estão, se quiserem empregar palavras que gostam, em plena translação dimensional e em pleno processo
de Ascensão, que irá se desenrolar, isso lhes foi anunciado, entre imediatamente e muito pouco tempo.

Quer dizer, agora.

*** 

Questão: hoje, o fato de observar o sol apresenta um perigo?

Mas, cara amiga, eu jamais disse para observar o sol.

Eu disse para ‘acolher’ a sua irradiação no Coração.

Não é questão de ali colocar os olhos. 

O sol emite irradiações profundamente diferentes.

Elas têm a mesma capacidade para queimar a retina, mesmo se alguns se aperceberem de que podem olhar o sol de
frente, sem problema.

Mas, assim mesmo, não se deve generalizar. 

Quando eu digo ‘observar o sol’ é observar com o Coração, não com os olhos.

Há riscos de queimadura enormes.

*** 

Questão: aqueles que não alcançarem o corpo de Estado de Ser irão permanecer na matriz?

Não, a matriz não existirá mais, nós já dissemos. 

Hoje, o que acontece?

Há seres humanos que seguiram o que se chamaram os ‘Casamentos Celestes’.

Eles viveram uma abertura espiritual.

E depois vem um último momento, do qual o Arcanjo Anael falou-lhes longamente no ano passado, que é o momento
(simbolicamente ilustrado pela vida do Cristo na Cruz, a Crucificação), ou seja, da morte do ego, do abandono da

personalidade e o fato de abandonar, também, os mundos em carbono para se juntar ao Estado de Ser. 

Há seres que viveram um pouquinho o Samadhi, a abertura da Coroa Radiante do Coração, e eles se apercebem do
quê (e é a liberdade deles)?

Que eles não querem ir para os mundos que não são de carbono.

Eles se atêm à materialidade. 

Mas como a matriz não existirá mais, essas almas (uma vez que a alma irá persistir para eles) serão transferidas aos
mundos de 3D Unificada, sejam humanos, sejam não humanos. 

Vocês podem se reencontrar junto aos Arcturianos ou junto aos Vegalianos, por exemplo.

Nós somos para a mistura de raças, nós também. 

Lembrem-se de que a realização do Si (ou seja, a Vibração das Três Lareiras, o alinhamento das Três Lareiras)
permite aceder à Alegria interior, ou seja, ao Samadhi.

Mas o Samadhi não é o final, é uma etapa. 

Depois, é preciso ‘passar no Estado de Ser’.

E depois, há seres que estão muito bem no Samadhi e que têm ainda vontade de viver a personalidade.

Quer dizer que eles foram tão condicionados pelo poder sobre o outro que eles querem ainda ‘exercer poder sobre o



outro’. 

Isso vocês observam nos casais, nas organizações, nas sociedades secretas. 

Portanto, há seres que estão perfeitamente conscientes de que a Luz se manifesta, mas não têm ainda vontade de
regressar à casa. 

É a liberdade deles, nós sempre o dissemos.

Eles farão a escolha deles em conhecimento de causa. 

Mas não há noção de julgamento de valor ou de nota que é dada.

Cada um vai para onde quiser e, sobretudo, para onde o levar a sua Vibração.

Porque há seres que dizem, por exemplo, no nível da personalidade: «eu quero permanecer em um corpo», mas eles
têm uma Vibração tão elevada que eles não poderão manter um corpo de 3ª Dimensão, porque já penetraram o

Estado de Ser. 

Há outros, em contrapartida, que clamam, por toda parte, que eles querem a Luz que realizaram.

Mas o ego está tão presente que eles jamais irão à 5ª Dimensão.

Mas eles não irão, tampouco, aos mundos matriciais, está terminado para este universo local. 

Por conseguinte, vocês jamais estarão mais cortados da Fonte.

A informação da Fonte, a confiança, a orientação do Coração, tornar-se-á agora a única real, qualquer que seja o seu
futuro e qualquer que seja a sua evolução, seja na 3D Unificada, na 5D, na 11D ou outras.

*** 

Questão: não fechar definitivamente a porta do ego é devido exclusivamente à ausência de abandono
completo à Luz?

O não abandono completo ao Estado de Ser, à Luz, está sempre ligado ao medo, de maneira fundamental.

Os seres que, por exemplo, dão «marcha à ré», é o medo, o medo de perder.

Mas isso se junta ao abandono. 

É exatamente o que Sri Aurobindo lhes disse com relação ao ‘choque’ da humanidade. 

Hoje, muitos de vocês vivem percepções de pressões, de explosões, de funcionamento mesmo, ao nível do cérebro,
de maneira multidimensional, quer dizer que vocês tratam não de uma informação ao mesmo tempo, mas de milhares.

Isso lhes chega, para milhões de pessoas, às 19h (16h no horário de Brasília) sobre a Terra, viver, portanto, este
aspecto multidimensional. 

E depois, há quem não queira ir mais longe.

Eles adoram a personalidade deles, eles adoram o corpo, eles adoram, sobretudo, o poder. 

E, no entanto, são seres que têm coração tanto como vocês, tanto como os outros.

Mas eles fizeram escolhas.

E essas escolhas, agora, são irreversíveis. 

Entre essas atrações, se quiserem, do ego (que não são do ego, no sentido negativo, ainda uma vez) retenham três
palavras: sedução, poder, sexualidade. 

Mas, antes de tudo, o poder. 

Enquanto existe em vocês um poder expresso sobre o outro, vocês não podem tocar sua potência Interior.

Vocês não podem tocar sua liberdade enquanto vocês não atribuem a mesma liberdade ao resto do universo.

É tão simples assim. 

Ora, a não crucificação do ego é o ‘medo do ego’.

É a frase que pronunciou o Cristo na Cruz: «Meu Pai, meu Pai, por que me abandonastes?».

É o sentimento final, se querem, no qual vocês estão «em particular».

É o abandono à Luz.

Vocês não podem mais contar com nada que existia anteriormente.

Vocês não podem contar com nada de exterior ao que vocês são, em Verdade, na profundeza de vocês. 

E essa ‘passagem’, que foi, aliás, denominada primeiramente o switch, a passagem da personalidade à Vibração do
Coração, mas não é a finalidade.

A finalidade, como lhes disse o Arcanjo Anael, era o abandono à Luz. 



O que é o abandono à Luz?

Eu volto muito brevemente sobre isso.

É deixar agir, em sua vida, a Inteligência da Luz.

É: «que a Tua Vontade seja feita e não a minha»: a vontade da Luz, porque ela sabe o que é bom para vocês. 

Se a Luz os fizer mudar de coisa ou de pessoa ou de situação, ou do quer que seja, vocês devem aceitar,
inteiramente.

É isso o abandono à Luz.

E é apenas através desta perda de poder sobre a materialidade que se realiza a potência do Estado de Ser.

Não há alternativa. 

Ora, desde a realização da Merkabah interdimensional, muitos seres humanos foram confrontados com escolhas:
definitivamente, renunciar à personalidade ou recair na personalidade. 

A personalidade não é negativa, ela pertence aos mundos de carbono.

Ela não existe no nível dos mundos Unificados. 

Portanto, aqueles seres decidiram, consciente e deliberadamente, prosseguir nos caminhos da materialidade, não
mais dissociada, mas Unificada.

Eles não estão prontos ou eles não querem abandonar o corpo de carbono. 

Isso dito, eles o abandonarão assim mesmo, aqueles que partirão sem o corpo.

Mas os que partirão com o corpo abandonarão assim mesmo, um dia, esse corpo, para tomarem outro corpo, ao nível
dos sistemas solares onde eles forem teleportados, de algum modo. 

Portanto, se querem, há escolhas cruciais (cruciais é o caso de dizer, é a Cruz, é a Crucificação) que são efetuadas
atualmente. 

E vocês têm até 21 de dezembro para efetuá-las.

Depois, acabou, as portas são fechadas para aqueles que têm ainda, como eu disse neste verão (inverno, no
hemisfério sul), as nádegas entre duas cadeiras. 

Mas, depois, acabou.

Dir-se-ia, como se diz isso..., a sorte, o destino está selado, definitivamente.

*** 

Questão: as oportunidades se apresentam para reiniciar a atividade artística que eu abandonei. Deixar de
fazer seria uma forma de abandono à Luz?

A partir do momento, cara amiga, em que não é você quem decide e que isso lhe cai em cima, assim, se você não
procurou reiniciar algo, naquele nível, é a Inteligência da Luz, é claro.

Todo o mundo não tem que parar de trabalhar.

*** 

Questão: o que você nos aconselha fazer até 21 de dezembro?

Se fosse na minha vida eu diria: orar, orar, orar. 

Agora, vocês sabem que a oração é um ato, geralmente, emocional. 

Portanto, a melhor maneira é ‘pedir’.

Não se pode pedir o abandono à Luz.

Pode-se pedir à Luz que os preencha totalmente. 

Lembrem-se de que vocês têm a possibilidade de se conectarem com a Merkabah interdimensional coletiva a
qualquer momento do dia e da noite, independentemente mesmo do horário das 19h [16h em Brasília]. 

Que vai acontecer se vocês pedem conscientemente a conexão à Merkabah interdimensional coletiva?

A Coroa Radiante da cabeça, as 12 Estrelas de Maria, vão se acender umas após outras. 

Naquele momento, peçam e instalem em vocês o Triângulo Tri-Unitário do Coração. 

Se vocês realizarem isso, todo o resto não tem mais qualquer espécie de importância e irá se realizar assim mesmo. 

Eu não disse para se colocarem como Buda, sob uma árvore e permanecerem assim até 21 de dezembro, não é?



Mas, se vocês tiverem alguns minutos no dia para fazer isso, assim como se vocês tiverem alguns minutos para se
colocarem frente ao sol, pela manhã, de olhos fechados, vocês irão sentir o que acontece, é uma evidência.

***

Questão: a alma teria medo da sua própria morte, no momento em que a matriz não existir mais?

Não, a alma é considerada como um ‘intermediário’ entre o corpo e o Espírito.

A alma tem uma existência própria.

A personalidade tem uma existência própria.

O Espírito tem uma existência própria. 

É a conjunção dos três que realiza a Verdade e a Luz, no nível desse mundo como de todos os mundos, quaisquer
que sejam os corpos, aliás. 

Agora, o Espírito, a alma, a personalidade se desvendam e se revelam um ao outro.

É o ‘princípio da ressurreição’. 

Então, obviamente, o medo da morte está inscrito no seu cérebro reptiliano.

É um fator a superar, porque, até prova em contrário, a morte é considerada como o ato o mais horrível que possa
acontecer à personalidade.

É claro, eis que ela não existe mais no momento da morte. 

Portanto, ela vai tudo fazer para negar ou retardar a morte.

É o que foi chamado, eu creio, o ‘instinto de sobrevivência’, não é? 

Este instinto de sobrevivência que, como seu nome o indica, está inscrito diretamente nos cérebros arcaicos, os
cérebros dos répteis, que está na sua cabeça. 

Por exemplo, se vocês colocam a mão sobre algo que queima, antes que sua Consciência diga: «isso queima», a
mão será retirada.

Esse é o instinto de sobrevivência. 

Por conseguinte, vocês têm que lutar contra o instinto de sobrevivência.

Como?

Descobrindo a verdadeira Vida e não a «sobre-vida». 

Vocês estão em um mundo, e nós estivemos em um mundo de sofrimento, de ilusões.

Nós estamos inteiramente nesse mundo em uma projeção holográfica que não tem qualquer substância, qualquer
realidade. 

Há uma realidade para a personalidade, eis que ela é procedente deste holograma, mas ela não tem qualquer
consistência nem qualquer realidade no nível do Espírito. 

Portanto, se vocês chegarem a despertar o Espírito no corpo físico, obviamente, vocês descobrem a verdadeira Vida.

Isso se chama o Despertar, a Iluminação, a Transfiguração e a Ressurreição. 

A partir daquele momento o medo da morte não pode mais existir.

Se ele ainda existir, é simplesmente porque vocês não alcançaram o Espírito.

É tão simples assim. 

Mas lembrem-se de que está inscrito no nível do cérebro arcaico.

E quando vocês descobrem a Luz, quando vocês ativam a Coroa Radiante da cabeça e do Coração, ou o Triângulo
Sagrado, o que acontece?

Há modificações extremamente importantes que são produzidas ao nível do corpo físico como dos diferentes corpos. 

Eu creio que Sri Aurobindo empregou, para o medo, a palavra «secreção».

É uma secreção muito específica de química no cérebro.

Mas, do mesmo modo, o que se chama a Iluminação, o despertar à Luz Vibral, é também uma secreção, oposta ao
medo, eis que isso se chama a Alegria. 

Portanto, vocês não podem ter medo da morte e, ao mesmo tempo, reivindicar o fato de estar na Alegria.

Se vocês estiverem na Alegria, não há qualquer medo. 

A Alegria não é o oposto do medo, não confundir com o prazer.

O prazer vai dissolver o medo e, aliás, o ser humano passa seu tempo a procurar prazer, seja sexual, afetivo, no



poder, no exercício de uma profissão, de uma arte, não importa o que.

Isso propicia o prazer. 

O prazer é o que vem se opor ao medo.

Portanto, o prazer é feito para compensar o medo, o que não é de modo algum o caso da Alegria interior, que é um
estado Vibratório ligado ao Fogo do Coração. 

É a realização Crística, ou despertar em si a dimensão Ki-Ris-Ti, ou seja, o Filho Ardente do Sol.

Se preferirem: Ressurreição. 

Até 21 de dezembro vocês podem olhar, por exemplo, onde estão os ‘seus últimos medos’.

Não para colocar o dedo em cima, porque isso de nada serve.

Vocês não podem esvaziar um medo trabalhando em cima dele. 

Vocês podem apenas deixar agir a Luz, que vai dissolver, descristalizar esses últimos medos.

É o que muitos de vocês vivem nesse momento. 

Antes, as poeiras e as porcarias, colocavam-se sob o tapete.

Mas, aí, agora, retiraram o tapete e a Luz ilumina a poeira.

Não há meio de fazer de outro modo, além de tê-las aí, sob os olhos: as próprias faltas, as próprias insuficiências. 

Então, não se pode preencher uma insuficiência pela suficiência.

Isso é ainda a personalidade que age.

Não se pode varrer a poeira para colocá-la em outro lugar, ou fazer cara de não a ver.

Mas é preciso se abandonar, inteiramente, à Luz.

Apenas ela é capaz de vir na extremidade do que lhes é mostrado, do que lhes é percebido atualmente.

*** 

Questão: como estar seguro de que o que nos é pedido provém da Luz?

A Luz não pede jamais.

A Luz age e ela É. 

E são as circunstâncias de sua vida que vão se fazer no sentido da facilidade. 

Há um modo muito simples de compreender se é a Luz ou não, e de vivê-la: o que é da Luz se faz sem resistência,
sem sofrimento, se seguimos a Luz. 

Se resistimos à Luz, é claro, haverá sofrimento, de uma maneira ou de outra. 

Agora, muitos seres humanos vivem hoje, já desde 2-3 anos, o que eu chamo de ‘impulsos da alma’, como dizem
os Hayoth Ha Kodesh.

Os impulsos da alma são algo que emerge.

Não é necessariamente suave.

Isso pode vir nos sonhos, pode vir, assim, como um pensamento que chega, de um golpe se diz: «é preciso parar tal
coisa, tal relação, tal trabalho, tal região». 

Se for a Luz, isso se fará de maneira natural, sem forçar, sem poder.

Se isso não se fizer, é que não é da Luz. 

Há muitos seres humanos que vivem isso: eles decidem vender e, antes mesmo de terem colocado à venda, já está
vendido.

E há outros, eles pensam receber um impulso e isso não se vende.

Naquele momento, é preciso tirar as conclusões. 

O que se faz sob a influência da Luz Vibral é evidência, facilidade e Alegria.

Sempre centrado no que foi chamado de ‘4 Pilares’.

Se vocês permanecerem na sua estrada, entre o Alfa e o Ômega, se vocês estiverem em sua Ética pessoal, se vocês
estiverem em sua Integridade pessoal e se não for desviado pelo poder, pela vontade do ego, naquele momento, tudo

irá se colocar absolutamente no lugar para concretizar a Inteligência da Luz nesse plano.

*** 



Questão: por que viver períodos de Alegria Intensa sem razão, mas sem outro sentido?

A Alegria, por definição, se define sem objeto e sem apoio.

Não é a alegria de um reencontro, não é a alegria de uma vitória.

É um ‘estado de ser’. 

Fala-se de Alegria quando se realiza o Samadhi, quando a Coroa Radiante do Coração é percebida, quando a Coroa
Radiante da cabeça gira e quando, naquele momento, se estabelece um estado onde uma Alegria está lá. 

Para aqueles que vivem isso pelas primeiras vezes, é surpreendente, porque poderia ser assimilado a uma espécie
de exaltação, mas não é uma exaltação, é um estado de ser. 

É a Alegria da reconexão com o que vocês são, em Verdade, e não nesta projeção. 

Tomem um exemplo, é muito simples: vocês jogam um jogo, vocês desempenham um papel.

Vocês estão tão imersos nesse jogo de sociedade ou nesse jogo de vídeo (e, sobretudo os jogos de vídeo modernos,
eu creio que eles jamais têm fim, eu não sei como isso se chama), portanto, vocês estão ali dentro e vocês

desempenham um personagem.

Vocês se identificam a uma ‘projeção’. 

E bem, vocês imaginam a mesma coisa com vocês que estão aí, aqui, hoje.

Vocês estão num jogo de vídeo.

Vocês estão identificados a esse jogo de vídeo. 

Quando a Luz Adamantina se estabelecer inteiramente (o que eu chamei de ‘planeta grelha’, quando a Onda
Galáctica varrer esta Dimensão ilusória), o jogo não existirá mais. 

Portanto, estejam prontos para deixar o jogo e se juntarem ao que vocês são, em Verdade, ou vocês não estão
prontos. 

É uma mudança total de paradigma. 

Então, a alguns anos, as pessoas não haviam compreendido assim.

Elas estavam persuadidas de que a Luz iria chegar, que a Luz iria torná-las felizes e que a rotina da vida na 3ª
Dimensão iria continuar. 

Hoje é diferente.

O Céu está aberto.

Ele vai se rasgar.

Portanto, vocês têm acesso à Verdade.

Portanto, há quem decidiu parar na Vibração do Coração porque, para eles, eles tocaram algo e eles querem
permanecer nesta Dimensão. 

Mas esta Dimensão, ela não irá permanecer sobre esta Terra, creiam-me.

Ela existirá, mas em outro lugar. 

A Terra é um planeta sagrado, e ele vai reencontrar o seu lugar de sacralidade. 

Lembrem-se do que foi dito: o núcleo da Terra foi liberado.

O sol foi liberado.

O jogo de vídeo, se quiserem, as baterias estão vazias.

Há apenas jogadores que pensam que isso pode durar eternamente. 

Portanto, se eu tomo a analogia do jogador de vídeo, ele está imerso no seu papel.

Vocês, vocês estão imersos no seu papel: pai, mãe, filho, profissão, relação sexual, vida de casal, etc., etc.. etc..

Mas é um jogo, isso jamais existiu. 

Então, é claro, há leis que foram criadas.

Há mesmo leis espirituais, digamos: o carma, a reencarnação, há compêndios enormes de conhecimentos esotéricos
e espirituais.

Mas isso de nada serve.

Eles os fazem ‘permanecer no jogo’. 

Olhem bem, mesmo os processos ditos iniciáticos, Vibratórios, que abrem o 3º olho, vocês os têm muitos. 

O 3º olho se abre e vocês chegam onde?

No nível dos poderes da alma.



Vocês veem coisas maravilhosas, vocês veem as auras, vocês veem a própria arquitetura do jogo. 

Mas será que, no entanto vocês saem do jogo?

Não.

Certamente não.

Vocês são presos no jogo. 

A única saída possível do jogo é o Coração.

E aceder ao abandono à Luz, ou seja, juntar-se ao que vocês são, em Verdade.

E isso passa pela morte do ego e pela morte de todas as ilusões. 

Se vocês mantiverem a menor ilusão, através do sexo, através da sensualidade, através do poder sobre o outro,
vocês não podem se juntar ao Estado de Ser.

Vocês continuam o jogo, é tão simples assim.

Não há alternativa. 

Vocês querem voltar a ser multidimensionais ou vocês querem permanecer fechados em uma Dimensão?

De fato, o resumo está aí. 

Vocês não podem pretender voltar a ser multidimensionais, ou seja, a viajarem nas formas infinitas, nas Dimensões
infinitas, nos mundos infinitos, nos multiversos infinitos e querer, ao mesmo tempo, preservar algo de limitado. 

Vocês não podem ser ilimitados e limitados.

É preciso escolher.

E o tempo pressiona, eu lhes disse. 

21 de dezembro, 21h (hora francesa – 18 h, horário de Brasília).

(ndr: intervenção prevista de Maria, em canalização)

[nde: intervenção prevista do Arcanjo Miguel, em canalização: "Eu voltarei, quanto a mim, de maneira também
Vibratória, em 21 de dezembro, às 21h [18h00 – hora de Brasília]. ARCANJO MIGUEL - 16.10.2010]

Em outros termos, não há mais tempo de querer resolver as suas pequenas problemáticas.

Não há mais tempo de querer resolver um conforto material ou um conforto do ego ou um conforto de casal ou um
conforto profissional.

É urgente definir e viver o que vocês têm que viver: a limitação ou o ilimitado.

Não haverá meias-medidas, é impossível. 

***

Questão: quando as Coroas da cabeça, do Coração e do sacro Vibram, as agitações da personalidade ligadas
à encarnação não obstruem?

Caro amigo, a partir do momento,

1: em que a Coroa da cabeça está ativada,

2: a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração Vibre (seja na Coroa Radiante ou ao nível da Tri-
Unidade).

A partir do momento em que o Fogo do Sacro está desperto, o que acontece?

Há acesso ao Estado de Ser, portanto, as rotinas da vida quotidiana, as preocupações da vida quotidiana não têm
mais qualquer espécie de importância.

É toda a diferença. 

Você vai efetuar suas tarefas da mesma maneira. 

Em um caso, você está apegado à tarefa e ao resultado.

No outro caso, você está completamente desapegado. 

É, aliás, um dos grandes princípios da filosofia oriental e budista, não?

Não estar apegado ao resultado das suas ações. 

Portanto, a partir do momento em que há ativação Vibratória, percebida real e concretamente no nível das 3 Lareiras,
se não houver acesso ao Estado de Ser, significa que há, efetivamente, ainda, naquele momento, freios no nível da



personalidade. 

Quais são os freios?

Isso se junta à primeira questão: é o medo da morte.

Tão simples assim. 

Sempre foi dito: ‘é preciso estar pronto para tudo perder, para encontrar a Luz’. 

Você está pronto para tudo perder?

É o sacrifício de Abraão, é a mesma coisa que vocês vivem. 

E vocês vão vivê-lo de modo crescente e com acuidade, dia a dia, agora.

É a Luz que faz isso. 

Lembrem-se, os que observam o céu no fim do dia ou exatamente antes que o sol se levante, vocês vão ver
partículas como a neve.

Não são glóbulos de prana.

Vocês vão ver as partículas que se deslocam como a neve.

São as partículas Adamantinas.

Portanto, a Luz está aí. 

Quando nós dizíamos, desde já mais de um ano, que a Luz havia ganhado o direito de se estabelecer, de se
restabelecer, era a estrita verdade. 

Agora, é preciso assumir a escolha Vibratória: ou então vocês decidem permanecer na 3ª Dimensão, não é um
problema, são vocês que decidem.

Mas vocês decidem pela Vibração. 

Portanto, a Vibração, a um dado momento, quando as duas Coroas Radiantes e o Triângulo Sagrado estão
despertos, quando há conexão com a Merkabah interdimensional coletiva, há possibilidade, a partir de 21 de

dezembro, de partida, a qualquer momento. 

Há partidas em massa, vocês as veem sobre a Terra, elas se preparam. 

Eu anunciei que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico anunciariam os movimentos das placas tectônicas, em
2005.

É exatamente o que está acontecendo. 

Há a chegada de Hercobulus (Hercólubus).

Há a Terra que está crescendo, literalmente.

E vocês também, vocês crescem.

Há quem prefira permanecer pequeno, é problema deles.

Eu não falava de estatura, é claro. 

Vocês querem crescer em Espírito ou vocês querem permanecer pequenos em Espírito?

O perigo seria crer que o Espírito virá alimentar a personalidade. 

Muitos seres que se engajaram em um caminho espiritual, fizeram-no com um coração enorme.

E, quando eles compreenderam que era necessário abandonar até mesmo esse coração da personalidade, aí não foi
mais de modo algum similar, porque necessitava perder uma série de coisas às quais eles se atinham.

É tão simples assim. 

E não é um processo vicioso, é um processo perfeitamente natural, ligado ao desvendamento da Luz. 

Vocês querem se tornar Luz?

Vocês querem ser esta Luz?

Mas ser esta Luz não é possível nesse corpo.

É um período de transição. 

A maior parte dos ensinamentos ditos esotéricos fala da luz Luciferiana, que não é Vibratória, ou, em todo caso, é
Vibratória astral, que nada tem a ver com a Luz Vibral.

Toda a confusão vem daí. 

A Luz da emoção não é a Luz da Fonte.

A emoção está ligada à ação/reação.

Ela está ligada ao que se chama de Fogo por atrito, que nada tem a ver com o Fogo do Amor.

O Fogo por atrito é o que se opõe ao Amor e à Unidade. 

E nós todos caímos, nesta vida e desde milênios, no quadro de crer que, quanto mais se trabalhasse na
personalidade, mais se iria eliminar e mais se iria subir para a Luz.



personalidade, mais se iria eliminar e mais se iria subir para a Luz.

Isso é impossível em certo nível, que é chamado de Samadhi, que viveram muitos místicos. 

Olhem Mestre Philippe de Lyon, que realizou, na sua vida, milagres.

Ele permaneceu limitado, ele não teve acesso ao Estado de Ser. 

O acesso ao Estado de Ser é possível apenas desde muito pouco tempo. 

Mesmo os seres dos quais eu ouvi falar na minha vida, seja Krishnamurti, seja Osho Rajneesh, seja Sri Aurobindo,
atingiram certo limiar. 

Eles viveram, realmente, a realização na matriz, mas não puderam viver a realização fora da matriz. 

O que vocês vivem atualmente nada tem a ver com uma história pessoal individual. 

Vocês estão sujeitos a uma ‘história coletiva’, que é o reencontro com a Luz. 

Então, que vocês a chamem de Centro Galáctico, de Onda Galáctica, de Nova Era, etc., etc., isso abrange uma
realidade.

Esta realidade é que a Luz está vindo a vocês.

Ela está aí.

E que os seus Irmãos e Irmãs do Espaço estão vindo também a vocês.

*** 

Questão: para se tornar um ser multidimensional, é preciso primeiro realizar o Si?

Vocês não podem aceder à multidimensionalidade sem realizar o Si.

É impossível. 

Não há acesso possível para a multidimensionalidade fora do Coração. 

Mas vocês podem muito bem realizar o Si, viver a Alegria e o Fogo do Coração, ao mesmo tempo decidindo
permanecer nos mundos de 3ª Dimensão Unificada.

É a sua escolha. 

Mas, geralmente, essas escolhas não são escolhas lúcidas e conscientes.

Elas estão ligadas aos medos que não tiveram êxito para se extirpar do seu inconsciente, se gostarem dessa palavra
aí.

Elas estão ligadas aos apegos, e isso foi dito em todos os ensinamentos. 

Esse mundo é Maya, Ilusão.

São os apegos que os mantêm nesse mundo.

O dia em que não houver mais apego a esse mundo, vocês não têm mais razão de ali estar.

A título coletivo isso será tanto mais verdadeiro.

*** 

Questão: se nos abandonamos à Luz, os medos partem por si mesmos?

Necessariamente.

O abandono à Luz é a dissolução dos medos. 

Vocês vão «vencer», entre parêntesis, porque não é questão de combater. 

Ou vocês se abandonam, ou vocês não se abandonam.

Em um caso, é trágico, é o abandono ao ‘vazio’ e, portanto, a morte desse veículo.

No outro caso, é o abandono à Luz. 

E o abandono ao vazio não é a mesma coisa que o abandono à Luz. 

Portanto, obviamente, para viver o abandono à Luz não basta enunciá-lo intelectualmente,isso deve se encontrar e se
verificar na sua vida, no seu corpo, a cada minuto, a cada sopro. 

É uma realidade Vibratória, não é um mecanismo que aconteça unicamente na cabeça, porque, sem isso, vocês
poderiam decidir na sua cabeça: «aí está, eu sou multidimensional». 



Será que aí vocês são?

Não.

Apenas a Vibração é que pode conferir a multidimensionalidade. 

Mas, ainda uma vez, há seres que, com todo conhecimento de causa, se abriram à Luz e decidem permanecer em um
corpo em carbono, porque eles não superaram algumas coisas. 

Será que eles são criticáveis por isso?

Não.

Isso quer dizer, simplesmente, que esses seres, com ou sem o corpo, serão transportados, alma-Espírito, ou corpo-
alma-Espírito, em outros universos Unificados. 

Portanto, com esse corpo ou sem esse corpo, isso não tem qualquer diferença, porque eles serão obrigados a passar
por algumas etapas de depuração, para refazer, de algum modo, se quiserem, os ciclos.

Mas não são os ciclos como nos universos dissociados. 

Os mundos Unificados, mesmo em carbono, que não foram falsificados, são mundos em que não há predação e,
portanto, onde o sofrimento não existe, onde a ‘trama astral’ é pura.

Ela não é poluída pelos predadores. 

E, portanto, onde tudo se desenrola segundo a harmonia e a beleza. 

Mas, ainda uma vez, não é a multidimensionalidade. 

É uma coisa o ser consciente da Fonte (pelas Vibrações e pela Alegria).

É outra coisa penetrar nas esferas da Eternidade. 

Alguns, também, não têm o direito de aceder à Eternidade no momento, sem isso, eles não voltariam.

Mas isso já lhes disseram. 

Há seres que, durante as meditações de 19h [16h – horário de Brasília], vão sentir como se fossem apertados nos
tornozelos ou nos pulsos, por vezes nas pernas ou nos braços.

Eles não têm o direito de partir, porque, se eles partissem no Estado de Ser, não voltariam. 

Ora, como nós sempre dissemos, os Arcanjos e nós também, nós temos necessidade de vocês aqui. 

Por conseguinte, vocês podem muito bem ter feito a escolha do Estado de Ser e da multidimensionalidade e ali não
aceder por enquanto, porque vocês são retidos pela ‘missão’, pelo ‘sentido de responsabilidade’, nesse corpo, nesta

Vibração de Alegria, mas vocês não podem dele sair. 

Há seres que podem sair, cada vez mais numerosos, tanto de modo transitório excepcional, como de modo regular.

Enquanto que aqueles que escolheram a 3ª Dimensão dita Unificada, progressivamente e à medida das semanas,
vão perder o que se chama a ‘Vibração do Coração’, que é a Vibração de acesso ao Estado de Ser. 

Aqueles que, em contrapartida, ainda não viajaram no Estado de Ser, mas que abriram as Coroas e que sentiam
menos o Coração, vão senti-lo cada vez mais.

É tão simples assim.

É um problema de drenagem, vejam vocês, não é complicado.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes agradeço por todas essas questões muito inteligentes que me permitiram, como vocês observaram, re-
situar o seu instante presente na trama do que acontece sobre esta Terra. 

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe.

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

http://2.bp.blogspot.com/-BTQ5tzNZIOo/Udi63UPZLZI/AAAAAAAACec/u3g_a9u9agU/s1600/coeur-c5c8.gif


  
Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=844

20 de novembro de 2010

(Publicado em 23 de novembro de 2010)

*** 

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

*** 

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

  

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=844
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


 Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei de Um, eu venho a vocês, nesse dia, não tanto para dar
certo número de informações suplementares ao que lhes foi muito bem entregue pelo venerável Omraam.

Eu venho, quanto a mim, para responder às suas questões.

Eu estou presente no interior daquele que eu guardo [o canal Jean-Luc AYOUN], hoje, com relação ao aspecto
Vibratório de preparação.

Eu venho e, como já o fiz outra vez, anteriormente, acompanhado, ao mesmo tempo, de maneira simultânea, pelo
Arcanjo Uriel, a fim de lhes permitir, durante a minha intervenção e durante as suas perguntas, Vibrar na ‘nova Tri-

Unidade’.

Eu deixarei, então, o Arcanjo Uriel, no final da minha intervenção, guiar, ao seu modo, o estabelecimento da Tri-
Unidade.

Agora e doravante, devido mesmo à reversão do Triângulo de Fogo no sentido original, essa reversão efetuada em
suas estruturas, na Terra, como está em curso, os conduz a viver a sua própria reunificação à Sua Dimensão de

sacralidade.

O Arcanjo Uriel é aquele que anuncia.

O Arcanjo Uriel é o Anjo da Reversão e da Presença.

Voltemos, se quiserem efetivamente, a mim mesmo no momento e para vocês.

Recebam todas as minhas bênçãos e eu acolho as questões, agora, não pessoais, mas mais em ressonância e em
relação com o que vocês vivem.

O que vocês vivem, não em sua vida, mas em suas Vibrações, porque são elas que, hoje, vão se tornar capitais e
estarão na dianteira de sua cena da vida, a fim de conduzi-los a experimentar, a fim de conduzi-los a viver as etapas

que estão se preparando.

Então, eu lhes dou agora a palavra.

***

ANAEL – 1/2 - 20 de novembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-lu2GdL6ArrU/UYTfwg2fDnI/AAAAAAAABmk/Seqo8qiOgV8/s1600/000+Anael+-+20.11.2010+Parte1.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Questão: os re-equilíbrios energéticos, de lugares ou de pessoas, fazem parte da dualidade?

Bem amado, é importante diferenciar e distanciar o que releva, efetivamente, nesse gênero de ação, da dualidade e
da Unidade.

Obviamente, e como o sabem, muito numerosos seres humanos vivem ainda de maneira confortável, ou difícil, na
dualidade, sem qualquer noção das apostas que se jogam atualmente.

Naquele momento, qualquer que seja o seu estado Vibratório, não há qualquer dificuldade para agir na dualidade.

Alguns entre vocês, em contrapartida, descobrem que as suas ações, no sentido energético, Vibratório, lhes são
retiradas.

Naquele momento, para esta alma, e esta alma somente, há necessidade de se retirar esses jogos da dualidade.

Cada ser humano é diferente.

Cada ser humano leva um destino e um caminho que é diferente.

Não se pode fazer regra geral, porque cada um vai reagir diferentemente.

Alguns terapeutas, como vocês os nomeiam, agindo no nível da Energia e descobrindo os mundos Unitários, pela
Vibração e não conceitualmente, não podem, obviamente, mais agir tal como agiam anteriormente.

Alguns seres podem, ao contrário, no mesmo caso ilustrado, continuar a sua ação como anteriormente.

Tudo depende, naquele nível, do grau de implicação e também de facilitação, existente para a alma, para se extrair
da matriz ou não.

Assim, portanto, cada caminho é profundamente diferente com relação a isso.

Eu diria, para acrescentar, que, em Verdade absoluta, obviamente, o ser que descobre a Unidade e a Ilusão da
doença e da dualidade, necessariamente não pode mais agir nesta dualidade.

Ele pode apenas propor a Vibração do seu ser profundo, sem dirigir, sem vontade, sem qualquer vontade de tratar o
que quer que seja, mas, simplesmente, recorrendo à Inteligência da Luz Vibral que, em alguns casos, para os seres
chamados de ‘pacientes’ que estão prontos a se abrir para a Unidade, abrir-se-ão naquela ocasião à Unidade, de

maneira espontânea, direta, rápida, podendo então transcender o que vocês chamam de doença.

Ainda uma vez, cada interação entre dois seres é profundamente diferente.

É o mesmo para todas as questões concernentes ao acesso à Unidade, em ressonância com as ações duais.

Que essa seja um ato terapêutico, mesmo efetuado no Coração.

Que seja uma relação dita sexual.

Que seja uma relação de casal.

Que seja uma relação entre ascendente e descendente ou entre descendente e ascendente.

Ou ainda ao nível de seu trabalho.

Cada caso é profundamente diferente com relação a isso.

O que prima, antes de tudo, é o seu estado Vibratório, a sua percepção Vibratória, a sua, como a Vibração daquele
que demanda a sua intervenção, qualquer que seja o setor ou o domínio onde isso se aplica.

***

Questão: o que é da purificação de um lugar ou de uma pessoa?

Essa é, inegavelmente, uma ação do tipo dual.

Vocês mantêm a lógica bem/mal.

A Unidade está além do bem e do mal.

O bem e o mal são justamente os elementos que os fecharam na matriz, chamado por Omraam ou por mim mesmo de
‘Fogo por atrito’.

O confinamento no Triângulo Luciferiano chamado AL – Bem – Mal (ou Atração – Repulsão) participa da dinâmica de
vida da matriz.

Assim, portanto, agindo para o bem, vocês apenas fazem reforçar a matriz.

Agir para a Luz não é nem agir para o bem, nem agir para o mal.

É uma ação que está além desse contingente e além deste confinamento, uma vez que a Luz se realiza a partir do



momento em que as 12 Estrelas estão despertas e onde não há mais confinamento no Fogo por atrito, chamado de
Fogo Luciferiano ou Fogo da Ilusão, ou ainda Fogo Prometeico.

Assim, portanto, querendo agir para ‘caçar’ o mal, qualquer que seja, vocês recaem incansavelmente na lei de
ação/reação e, portanto, na dualidade, privando-se, para alguns e unicamente para alguns, do seu acesso à Unidade.

Ninguém pode, como lhes disse o venerável Omraam, e poderá cada vez menos, servir dois Mestres ao mesmo
tempo.

Obviamente, nós estamos perfeitamente conscientes de que existem contingentes e contingências ligadas às suas
circunstâncias de vida denominadas finanças, denominadas sociais, denominadas afetivas.

Mas estas são apenas transitórias, dado que elas são levadas, do mesmo modo como tudo o que é dual, a se
apagarem diante da Luz.

A Luz se revela.

Ela está cada vez mais presente em seu mundo, em sua Consciência, em sua Verdade e, para alguns, em sua
realidade quotidiana.

Cada um, cada ser humano, tem capacidades para absorção da Luz Adamantina, literalmente diferentes.

Porque, vocês compreenderam, isso foi dito, essas partículas Adamantinas têm por vocação, primeiramente, forrar o
seu canal mediano da coluna vertebral, chamado de Sushumna, que se torna então o ‘canal do Éter’.

O Éter que vem a vocês, e do qual vocês estiveram privados, em grande parte, vem forrar, literalmente, o conjunto
das suas estruturas, o conjunto dos seus átomos e o conjunto das suas estruturas existentes nesse corpo físico

como nos corpos sutis.

De acordo com o grau de avanço de preenchimento desta Luz Vibral, tornar-se-á, progressivamente, cada vez mais
difícil a vocês manterem qualquer atividade, pela essência dual, exceto, obviamente, se a sua escolha for a da

limitação Dimensional.

Ainda uma vez, a decisão não pode ser tomada mentalmente.

É a própria Luz que vai agir, seja pela Consciência do Ilimitado, seja pela recusa desta Consciência do Ilimitado.

Mas, em caso algum, isso poderá ser uma decisão mental.

Não são vocês que dirigem a Luz, mas é a Luz quem decide.

Em resumo, isso quer dizer que, ou vocês aceitam ser dirigidos pela Luz a fim de reencontrar sua potência, sua
mestria, ou vocês não aceitam se deixar dirigir pela Luz.

***

Questão: e se nos colocamos na situação de canal para deixar trabalhar a Luz?

Bem amado, colocar-se na situação de canal para deixar passar a Luz Vibral destina-se a caçar um mal?

Se sim, a Luz é transformada em dualidade.

A Ilusão Luciferiana serviu-se deste afluxo limitado de Luz, desde 300.000 anos, para desviá-la no bem e no mal.

É esse ‘princípio’ que deve cessar, hoje, e que está cessando.

Agora, ainda uma vez, você tem total liberdade e total possibilidade para decidir.

***

Questão: o que é dessas escolhas que acabo de falar para as almas que deixam esse plano?

Bem amada, as almas que deixam esse plano hoje são «armazenadas» (é a palavra a mais apropriada, não
estocadas, mas armazenadas) em um espaço muito específico que é uma ‘bolha de Luz’ evitando-lhes, se tal for o

desejo delas, de se reencarnar.

Algumas delas decidem, entretanto, se reencarnar muito rapidamente, esquecendo a regra dos nove meses, de modo
a viverem a época que vocês são chamados a viver e que vocês vivem nesse momento.

Elas querem estar, de fato, presentes, e têm necessidade de estarem presentes num corpo de carne para viverem
esses momentos.

Essas almas estão, portanto, na espera da liberação final da totalidade da humanidade.

Algumas almas, desde mais de um ano, desde o mês de agosto do seu ano passado, têm a capacidade, deixando
esse corpo, de ascensionar diretamente na sua Dimensão de destino, seja uma 3ª Dimensão Unificada ou, também,



em um estado multidimensional, em total liberdade Vibratória.

Elas não estão mais sujeitas à lei do carma, de reencarnação, que foi, eu os lembro, criada do zero por
Yaldebaoth [demiurgo].

Elas reencontram, portanto, a liberdade.

***

Questão: poderia falar da Lemniscata sagrada, sua localização e sua utilização?

Bem amado, a Lemniscata sagrada é uma expressão empregada pelo Arcanjo Miguel na segunda parte dos
Casamentos Celestes.

Ela corresponde, de fato, ao estabelecimento de um canal de comunicação Vibratória multidimensional situado, não
no canal do Éter, mas num ‘canal de Cristal’.

Esse tubo de Cristal está presente entre o que é chamado de chacra do Coração, o 9º corpo (ou corpo de Samadhi)
e o Bindu ou ‘Fonte de Cristal’, situado acima da cabeça ou Reunificação da Consciência, ao nível da Fonte de

Cristal ou ainda do 13º corpo.

Existe, portanto, uma ‘espiral Vibratória’ que foi constituída durante os Casamentos Celestes, chamada
de Lemniscata sagrada porque há, efetivamente, uma reversão que se produziu na zona chamada de pescoço ou

garganta: o gargalo que permite conduzir à cabeça.

A Lemniscata sagrada está ligada à ativação do 9º corpo, do 10º corpo, do 11º corpo e do 12º corpo, permitindo
então completar a Lemniscata sagrada até que ela se torne um ‘tubo de Cristal’.

Esse tubo de Cristal atravessa a estrutura física entre o 8º corpo, o 9º corpo, o 10º corpo pelo pavimento da boca e
vem emergir, atravessando o pavimento das fossas nasais, pelo nariz, emergir acima da sua cabeça, a algumas

dezenas de centímetros acima.

É essa Lemniscata sagrada completa que é doravante chamada de ‘tubo de Cristal’.

É ele que permite ao Espírito investir inteiramente e não mais estar sujeito simplesmente aoimpulso da alma, mas
diretamente ao impulso do Espírito.

É, de algum modo, o que é chamado de ‘Cordões Celestes’ ou Antakarana (os famosos cordões da deusa Hathor)
reunificados em uma única realidade Vibratória, chamado de canal de Cristal.

A Lemniscata sagrada foi a primeira parte da construção desse canal de Cristal.

Ele se traduz, para muitos de vocês, pela percepção de uma diferença de tonalidade e de Vibração existente durante
o tempo do seu trabalho na Merkabah interdimensional coletiva, às 19h (hora francesa), traduzindo-se por um som

profundamente diferente percebido nos ouvidos.

***

Questão: há práticas para desenvolver esse tubo de Cristal?

Bem amado, ele se estabelece espontaneamente a partir do momento em que o ‘Yoga da Unidade’ é revelado,
desvendado e ativado.

O trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, doravante, no Triângulo da nova Tri-Unidade, permite, inteiramente, finalizar
esta construção.

***

Questão: por que esta sensação de uma gota de água que cai do crânio até o Coração?

Isso corresponde exatamente ao que acabo de responder na questão anterior.

É a gota do Espírito.

***



Questão: qual é a diferença entre os extraterrestres e os Seres de Luz?

Bem amada, o mais importante é e continuará, de toda Eternidade, o Coração.

Ao invés do que é chamado de extraterrestre poderia ser dito anedótico.

Mas isso corresponde a um fenômeno real que ocorre nesta matriz.

Os extraterrestres e os Seres de Luz podem ser os mesmos.

O que nós chamamos, e o que vocês podem chamar, de extraterrestres, são Seres que não têm origem terrestre, por
definição.

Os Melquisedeques são, todos eles, terrestres.

Eles são hoje chamados de extraterrestres, na medida em que eles viajam numa Embarcação de Luz.

Maria é denominada também uma extraterrestre, embora ela seja terrestre e ela mesma tenha criado esse mundo
Unificado, bem antes de sua falsificação.

Existem Seres, como os Arcanjos, dos quais eu faço parte, que são, por si só, uma Embarcação de Luz que pode
comportar milhões – não para mim, mas para o Arcanjo Miguel – milhões de almas cada uma sozinha.

Miguel é uma Embarcação de Luz.

A palavra Embarcação querendo efetivamente dizer o que quer dizer.

As Embarcações da frota Mariana são preenchidas de diversas entidades.

Essas embarcações, para os que se interessaram – como foi anunciado nas imagens dadas por suas tecnologias –
são do tamanho da Terra, ou três vezes maiores, e são em número de 21.

Mas existe uma infinidade de outras Embarcações vindas de outros mundos, independentemente dos Seres de Luz.

Os que foram chamados de Anjos do Senhor – Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada – são extraterrestres
propriamente ditos.

Mesmo sendo unificados, nós não podemos qualificá-los de Seres de Luz, dado que eles habitam um corpo em
carbono, ainda que sejam Unificados.

É o mesmo para a frota Arcturiana, Cassiopeniana e de Sirius.

A frota de Sirius é profundamente diferente, porque existem Seres de Dimensões múltiplas que evoluem na própria
dimensão deles, mesmo sendo multidimensionais.

Assim, há uma sobreposição, em alguns casos, entre o que é chamado de extraterrestres e Seres de Luz e, por
vezes, não sobreposição.

Tudo depende da ‘origem Dimensional’ e, eu diria, do ‘meio de locomoção’.

Algumas embarcações, chamadas de 3ª Dimensão Unificada, não estão ao redor do sol, uma vez que elas passam
pelos portais interdimensionais situados no centro da Intraterra, guardados, como o sabem, pelos povos Delfinoides

da Intraterra.

Alguns seres multidimensionais – como Miguel e nós todos, Arcanjos – passam pelas 'peneiras' Dimensionais do Sol
ou peri-solares.

Nós chegamos por lá e nós partimos por lá.

A frota Mariana, evoluindo na 11ª e na 18ª Dimensões, passou por essas portas estelares, portas Solares.

***

Questão: a evolução iria para um sentir permanente das três Lareiras ao mesmo tempo?

Isso vai se tornar cada vez mais habitual.

Não somente a Vibração está presente nas três Lareiras, mas, devido à ‘aglutinação’ das partículas Adamantinas bem
além do canal do Éter, mas sobre o conjunto das estruturas, alguns de vocês podem ser percorridos por Vibrações

extremamente específicas desde a cabeça até os pés.

Isso corresponde à chegada do seu Corpo de Estado de Ser e isso assinala, portanto, a iminência do final desta
Dimensão.

***



Questão: pode-se ter o quarto chacra ativo e o Triângulo Sagrado, sem viver um Samadhi pelo 9º corpo?

Bem amada, é a conjunção da Vibração do chacra do Coração, na Coroa Radiante, com a Vibração denominada em
barra torácica, ligada ao nono corpo, é a ‘alquimia’ dessas duas Vibrações que conduz ao Samadhi.

Assim, portanto, a Coroa Radiante do Coração é uma coisa.

O chacra do Coração é outra coisa.

O Triângulo tri-Unitário é ainda outra coisa, no plano Vibratório.

É, portanto, perfeitamente possível ter ativado o chacra do Coração ou a Coroa Radiante do Coração (que é muito
mais ampla do que o chacra do Coração) sem, no entanto, ter realizado a alquimia, no momento, ao nível do 9º corpo.

Isso corresponde ao que foi ensinado, parece-me, por Um Amigo, no ‘Yoga da Unidade’ e no ‘Yoga da Verdade’,
permitindo justamente ativar esses novos corpos.

O que é chamado de Triângulo da Tri-Unidade está ligado, de fato, à construção da última parte do que eu chamei,
na questão anterior, de canal de Cristal.

Alguns seres que viveram a ativação, portanto, do corpo de Luz, assim como dos novos corpos, não podem, no
momento, Vibrar nesses novos corpos.

Alguns vão perceber e sentir a Vibração preferencial de tal corpo ou de tal outro corpo.

As Vibrações, por exemplo, do que vocês chamaram de 12º corpo (andrógino primordial, situado acima da ponta do
nariz) dão percepções Vibratórias se estendendo do palato, circundando os olhos e, por vezes, todo o rosto.

Alguns seres são mais marcados por uma Vibração do que por outra.

Mas lembrem-se de que somente a Vibração do chacra do Coração conjunta com a Vibração do 9º corpo lhes dá
acesso ao Estado de Ser.

Alguns seres não têm, no momento, “autorização” para cruzar esta porta.

Nós não queremos vê-los desaparecer prematuramente desse plano.

***

Questão: convém então continuar a irradiar aqui para aceder ao nosso Estado de Ser?

É exatamente o que vocês estão fazendo, bem amada.

O trabalho de meditação que vocês realizam é um serviço prestado à Terra e à Merkabah interdimensional.

São vocês mesmos, juntamente com a Terra e por nossas irradiações que retransmitimos até vocês, que conduzem à
Ascensão da Terra, antes da própria Ascensão de vocês.

Alguns seres, entre vocês, que acederão inteiramente ao Estado de Ser, ou seja, ao nível das Dimensões superiores
à 3ª Dimensão, deverão, no entanto, permanecer bem além do planeta grelha sobre esta Terra, para um trabalho que

eu qualificaria de semeadura e de ensinamento que durará muito exatamente 132 dias.

Esses 132 dias ocorrerão após o planeta grelha.

Eles permitirão às almas escolhidas, das quais é a missão, subsistir nos lugares preservados do planeta em portais
interdimensionais Terrestres que são em número de cinco.

Eles serão literalmente aspirados, teleportados ou levados nesses lugares para preparar a transmutação dos seus
corpos, porque alguns corpos têm necessidade, para a Luz, de conservarem o que nós chamaríamos de ‘bancos

memoriais’, não se referindo absolutamente às vidas passadas da matriz, mas, sim, a certo número de codificações
sobre o que é necessário nunca mais se reproduzir nos mundos em carbono.

Assim, portanto, o fenômeno da Ascensão que se desenrolará, acontecerá, efetivamente, e vocês o compreenderam,
em várias ondas.

Alguns povos ascensionarão primeiro inteiramente, em particular no que concerne aos povos ao redor do Pacífico, e
isso, sem o corpo.

Em seguida virão, de acordo com o desenrolar dos diferentes planos do calendário da própria Gaya, e o que vocês
tiverem levado a efeito, vocês mesmos, daqui até 21 de dezembro, decorrerá certo número de ações e de fatos que

permitirão, naquele momento, a outras categorias de seres humanos ascensionar com o corpo, uma vez que as
Embarcações estarão aí.

Ascensionar tanto na 3ª Dimensão Unificada como diretamente nas Embarcações ditas de Luz e, portanto, nos
mundos multidimensionais.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, eu permaneço entre vocês.

Eu me retiro do meu canal e cedo o lugar, agora, ao Arcanjo Uriel, que eu deixo apresentar-se. 

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

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=845
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Questão: Você tem preconizações para favorecer o estabelecimento da Paz?

Bem amada, o que foi enunciado por Um Amigo basta por si (ndr: na canalização desse mesmo dia) (*), não há outra
preconização.

Qualquer que seja o modo que você procede, o mais simples é dizer, simplesmente: «eu te dou a paz» e «eu me dou
minha paz» ou «a paz».

A palavra Paz é uma Vibração, esta Vibração é a que, como ele lhes disse, penetrará e reequilibrará, inteiramente,
sua Cruz.

Ela permitirá a você se estabelecer, de maneira muito mais durável, nas Vibrações que doravante, para a maior parte
de vocês, vão se tornar naturais e espontâneas.

Não há nada mais a acrescentar.

Assim como ele o disse, façam a experiência e vocês verão por si mesmos.

***

Questão: como fazer quando as Vibrações do 12º corpo escondem as outras?

Bem Amado, a partir do momento em que a Consciência e a Vibração se juntam, pelo pensamento, não pela vontade,
mas simplesmente pela direção da Luz, esta se estabelece espontaneamente no Coração.

Assim, portanto, ter uma acumulação, ou uma estase de processos Vibratórios e de Consciência, naquele nível, como
em outro nível, significa ou que há um trabalho em curso naquele nível, que é importante, ou essencial para você.

Mas, em definitivo, qualquer que seja a Vibração predominante em um lugar ou em outro do corpo, tudo se resumirá,
ao final, pela reunificação das 3 Lareiras no Coração.
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A saída no Estado de Ser apenas pode se realizar por este caminho.

Talvez exista, em você, através da existência da predominância desse 12º corpo, a necessidade de fusionar as
polaridades masculinas e femininas de maneira um pouco mais importante.

Não existe outro meio, além de fazer descer a energia e a Consciência, por você mesmo, ao nível de seu Coração.

Coloque e centre sua Consciência ou ao centro de seu Coração, ou ao nível do ponto ER, e a Vibração deveria, em
toda lógica, seguir o mesmo caminho.

Eu preciso, contudo, que o que é chamado de 12º corpo (ou corpo da Androginia primordial) é o corpo que permite a
comunicação e a justaposição das Dimensões, permitindo conectar os planos multidimensionais.

Talvez, no que você é há, hoje e nesse momento, e para os tempos que vêm, a necessidade de contatar os seres de
outros planos.

***

Questão: a ativação do 12º corpo corresponde à ponta do triângulo Luciferiano virado?

Bem Amado, a partir do momento em que o Fogo por atrito (chamado também Fogo Prometeico ou Luciferiano) é
realinhado e virado, há, efetivamente, uma reversão da ponta AL (situada para o alto) para baixo.

O que não quer dizer, no entanto, que seja necessário, devido às suas estruturas ainda falsificadas ao nível do
cérebro, fazer descer a ponta, mesmo se vocês a sintam ao nível do que é chamada a raiz das sobrancelhas.

Entretanto, há efetivamente uma relação, muito exata, existente entre o 12º corpo e o ponto AL (virado, desta vez),
devido à ação de constituição da Merkabah Interdimensional coletiva.

Essa reversão que você vive, dado que a descreveu, não foi ainda atualizada a nível coletivo, ela o será, de maneira
definitiva, em 21 de dezembro.

Eu os lembro de que o triângulo com ponta para baixo é a penetração do Espírito na matéria.

Isso corresponde, portanto, ao retorno do Espírito na matéria, ao nível coletivo.

Isso deve se colocar em paralelo e em ressonância com o que lhes anunciou o Arcanjo Uriel, no início de seu mês de
novembro, relativamente ao retorno do Cristo (**).

***

Questão: a que corresponde esta data de 21 de dezembro?

Bem Amada, 21 de dezembro é, antes de tudo, a data do solstício de inverno [verão, no hemisfério sul], algumas horas
próximo.

Em seguida, parece-me, há uma reunião importante que lhes foi comunicada, com um trabalho preciso pela Divina
Maria, para aquele dia e aquela hora (ndr: reunião dada por Miguel, para 21 de dezembro, às 21 horas, hora francesa
no relógio – 18 horas no horário de Brasília – quando intervirá igualmente Maria, Vibratoriamente ou em diálogo, de

acordo com as evoluções em curso naquele momento).

É um dia muito importante, mas não se esqueçam, tampouco, que cada dia, cada minuto e cada segundo é
doravante mais importante do que o anterior, porque ele vê sua aproximação com sua Verdade, com sua Unidade e

com o que vocês são, bem além desta matriz.



É também um dia importante no sentido em que, durante este período final de seu ano 2010, o que são chamadas
manifestações de luzes, manifestações em seus céus, como eu disse e como o disse o Arcanjo Miguel,

correspondem a algo observável de maneira muito mais intensa do que foi observado até o presente, em frequência
e, sobretudo, como vocês verão por si mesmos, em quantidade.

O próprio Arcanjo Miguel anunciou em 29 de setembro, e eu mesmo, na sequência, para supervisionarem seus céus,
que seus Céus estariam se modificando.

Isso começou a aparecer e a se manifestar em seus Céus.

Os Anjos do Senhor apareceram em seus Céus, em diferentes lugares do planeta, a partir de 13 de outubro.

Esta presença se reforçou, se intensificou em 7 de novembro.

Existe, agora, uma pausa quase completa que verá, a partir de 21 de dezembro, o aparecimento, em seus céus, de
muito numerosas luzes.

Eu não posso dizer mais pelo momento.

***

Questão: qual é o papel do Bindu, sabendo que os corpos de Estado de Ser vêm a nós?

Bem Amada, há vários modos de responder à sua questão.

Efetivamente, como vocês sabem, o Sol foi liberado, não existe mais, portanto, obstáculo importante
(independentemente das crenças humanas persistentes) para o estabelecimento no seu Estado de Ser.

Até o presente eram alguns seres que deixavam esse corpo para se renderem em seus corpos de Estado de Ser.

Hoje, a conexão e a liberação do Sol e da Terra permitem a esse corpo de Estado de Ser se deslocar, literalmente,
mas esse deslocamento é uma visão da mente.

A verdadeira realidade, qual é?

As partículas Adamantinas, retransmitidas desde o Sol central da galáxia, reforçadas pela irradiação da Fonte e pela
irradiação do Ultravioleta vinda de Sirius, podem permitir, hoje, sintetizar, literalmente, as partículas Adamantinas

sobre as estruturas existentes nesse próprio corpo que vocês habitam.

Existe, portanto, pela ‘lei de ressonância’, uma imagem desse corpo de Estado de Ser, do mesmo modo que a Fonte
se representa, ela mesma, no Senhor Metatron, do mesmo modo, vocês mesmos, hoje, realizam a junção com o corpo

de Estado de Ser, não tanto através de uma viagem, dele ou de vocês, mas mais pela reprodução idêntica, que é
uma das particularidades dos mundos Unificados, de se duplicar ao infinito.

Do mesmo modo, vocês recriam seu corpo de Estado de Ser.

As percepções Vibratórias, múltiplas e numerosas, existentes em suas diferentes estruturas físicas, hoje, traduzem o
afluxo dessas partículas Adamantinas arranjando-se não somente ao nível das estruturas existentes na

personalidade, mas reproduzindo, ao idêntico, a estrutura de seu corpo de Estado de Ser.

Assim, portanto, é uma ‘ressonância’, mais do que uma viagem real, que está se efetuando.

Isso é chamado de Ressurreição.

***

Questão: pode-se dar a paz aos membros de nossas famílias celestes que teriam deixado seu corpo físico?

Bem Amado, você pode dar a paz ao universo inteiro e ao conjunto dos universos e multiuniversos.

Não existe qualquer limita para a Paz, mas caridade bem ordenada começa por si mesmo, não é?



***

Questão: a Intenção é a chave ou uma das chaves?

Bem Amada, foram definidos ‘4 Pilares’.

Esses 4 Pilares foram definidos nas regras de conduta de sua vida em seu ambiente e de seus próximos.

Hoje, o Bem Amado Um Amigo os convidou para virarem esses 4 princípios para o centro, o centro da Cruz que é
constituída, eu os lembro, pelo ponto ER, que corresponde ao 9º corpo, que é o Corpo de Samadhi e também, assim

como ele lhes disse, à “Morada da Paz Suprema” (Shanti Nilaya, em sua língua, parece-me).

Assim, é-lhes possível, a vocês também, reencontrar este estado, de modo muito simples.

A Intenção é uma das chaves que permite fazer seguir a Vibração e a Consciência, no mesmo caminho, quase ao
mesmo tempo e no mesmo espaço, permitindo geolocalizar uma Vibração e, portanto, uma partícula Adamantina ou

um circuito de partículas Adamantinas ao nível de seu próprio corpo.

A capacidade de síntese de suas partículas Adamantinas, por seu Coração, torna possível, pela Intenção e
a Atenção, a possibilidade de colocar na Luz, em vocês como no exterior de vocês, tudo o que deve sê-lo.

A Paz é também uma das chaves.

***

Questão: a que pode corresponder o fato de ouvir, na interioridade, um riso de Golfinho?

Bem Amada, trata-se, certamente, de uma de suas Linhagens que se manifesta.

Lembre-se de que os 4 Pilares, correspondendo às 4 extremidades da cruz (aos 4 pilares
chamados Intenção, Atenção, Ética e Integridade), correspondem também aos 4 elementos, mas correspondem,

também, às suas 4 Linhagens estelares: uma do Ar, uma da Água, uma da Terra e uma do Fogo.

A linhagem dos Golfinhos pertence a Sirius B, ou seja, o ponto IS.

Assim, portanto, despertando esta linhagem que é, eu diria, bastante frequente no ser humano, permite, por vezes,
ouvir coisas engraçadas.

***

Questão: conduzir tudo, sentindo num outro lugar, releva da multidimensionalidade?

Inteiramente.

No mínimo, isso corresponde a aproximações desses estados multidimensionais.

Cada vez mais seres humanos serão chamados a viver fenômenos pelo menos paradoxais para o seu cérebro, não é
necessário, absolutamente, se inquietarem, vocês não estão loucos, vocês reencontram, simplesmente, seu ‘estado

multidimensional’.

***



Questão: a que corresponde a sensação de estiramento das gotas branca e vermelha para frente?

Bem Amado, quando do processo chamado encarnação, na matriz, a alma envia fios de Luz sobre o que você
denomina Chacra de enraizamento da Alma e Chacra de enraizamento do Espírito.

Do mesmo modo que, sair no Estado de Ser, pela porta do Coração, se faz, efetivamente, pela retirada da alma e do
Espírito, por esses dois pontos.

Essa é, portanto, uma ‘preparação’ para a retirada desta dimensão.

***

Questão: qual é o papel do Bindu?

O Bindu, ou ‘Fonte de Cristal’ é também, efetivamente, um ponto de saída, mas eu os lembro de que o ponto ER,
situado na junção, a meia distância entre o Chacra de enraizamento da alma e do Espírito, que está conectado,

portanto, com o Bindu, corresponde à mesma estrutura, por intermédio da conexão existente entre eles pelo ponto ER
do coração e o ponto ER da cabeça, num primeiro tempo, em seguida, pela Lemniscata sagrada e, num terceiro

tempo, pelo ‘tubo de cristal’ existente entre o Chacra do coração e o Bindu.

A saída se faz não tal como vocês poderiam pensar, pelo Coração, mas, efetivamente, pelo Bindu, mas a porta para
abrir está ao nível do Coração e a saída se vive, efetivamente, ou ao nível do Coração, ou ao nível da cabeça, mas

trata-se do mesmo processo, dado que a porta está situada ao nível do coração.

Do mesmo modo como foi referido, pelo próprio Buda, quando de suas experiências, de uma saída de seu corpo ao
nível de dimensões muito mais elevadas do que o corpo Astral, esta saída foi realizada, de

maneira experiencial e única, pelo dedão do pé.

Efetivamente, é um dos pontos de saída, mas esse ponto de saída era o único possível naquela época.

Hoje, o único ponto de saída para o Estado de Ser é apenas pelo Coração, da mesma maneira que a saída ao nível
do corpo astral apenas se pode fazer pelo plexo solar ou pelo 3º Chacra.

Não há, portanto, diferença, tanto no plano Vibratório, entre o ponto ER, o que nós chamamos de Coroa Radiante do
Coração, e o Bindu, situado em ressonância direta com o ponto ER da cabeça.

Trata-se, de fato, da mesma estrutura.

Do mesmo modo que vários de vocês observaram e notaram que existia uma ressonância Vibratória entre algumas
estrelas da cabeça e alguns pontos do Coração, que é perfeitamente lógico, eis que os Chacras de enraizamento

da alma e do Espírito, situados ao nível dos pontos denominados Kiristi e Miguel, estão diretamente ligados ao ponto
Miguel, ao ponto IS-IS, ao ponto Clareza, ao ponto Precisão e aos pontos Atração e Repulsão.

Quer dizer que as 6 estrelas anteriores estão diretamente ligadas, assim como alguns já perceberam, aos Chacras
de enraizamento da alma e do Espírito.

Os 6 pontos posteriores correspondem a outras estruturas que, no momento, vocês não sentiram, portanto, deles não
falarei.

***

Questão: a que pode corresponder uma dor da projeção traseira do Chacra do coração?

Bem Amada, isso faz parte da cinética, a cinética normal do que é chamado de Chacra do Coração.



Alguns de vocês vão mais perceber e sentir os Chacras de enraizamento da alma e do Espírito.

Outros, entre vocês, vão sentir a primeira etapa do Samadhi.

Outros, enfim, vão sentir, efetivamente, um ponto no meio das costas e, outros, vão começar a perceber pontos de
cada lado, lateralmente, desse ponto central das costas, que corresponde a outra coisa, mas o todo é,

inegavelmente, ligado às ‘ressonâncias’ se atualizando e se despertando ao nível do Chacra do Coração quanto às
suas potencialidades espirituais.

***

Questão: a que correspondem séries de arrotos em momentos precisos?

Bem Amado, isso corresponde exatamente ao que vive uma mulher em final de gravidez: o parto do que é chamado
de ‘Embrião Crístico’, co-nhecendo (***) e ressoando com o 8º corpo e, por vezes, mais ou menos facilmente.

É isso que você está vivendo: um final de gravidez.

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

(*) – UM AMIGO (20.11.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-20-de

*

(**) – ARCANJO URIEL (06.11.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/anuncio-da-boa-nova-arcanjo

*

(***) – NDT: Aqui foi separada, no francês, a palavra conhecimento (co-naissant), dando a entender um co-
nascimento.

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=847

20 de novembro de 2010 – 2ª. Parte

(Publicado em 23 de novembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

UM AMIGO foi escolhido por MARIA para ser o seu Embaixador

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101120_-_UN_AMI...

~ A PAZ SUPREMA ~ 

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na humanidade, eu volto hoje a vocês com grande prazer. 
Eu venho hoje, não para continuar o ensinamento do Yoga da Unidade que irá prosseguir oportunamente, eu
venho a vocês para falar de uma série de elementos referentes aos conceitos que vocês utilizam, eu diria, de

maneira rotineira, que hoje vão assumir uma importância especial, pois eles se inscrevem em meio ao
processo da Consciência no nível Vibratório.

De fato, muitos de vocês, aqui como em outros lugares, empreenderam um caminho de retorno à sua Unidade.
Sejam quais forem as formas, muito diferentes, que possam assumir este retorno à Unidade, existe uma série

de marcadores.
Esses marcadores, como vocês sabem, são, antes de tudo, Vibratórios.

A Vibração e a Consciência estão ligadas por esses processos de expansão que vocês vivem atualmente.
Eu falei longamente da palavra Alegria, da palavra Samadhi.

Eu lhes dei uma série de elementos do Yoga da Unidade que permitem, justamente, chegar a esta etapa da
Alegria, vivê-la e dela tirar os benefícios.

Certamente, o Samadhi, a Alegria, não é um fim em si, mas é algo que permite ser a testemunha da realização
do Si.

A realização do Si não é o Tudo.
O Tudo, associado ao período específico da humanidade que é vivido atualmente, para os seres encarnados,

é o acesso ao Estado de Ser.
A Porta e o Selo são a realização do Si.

UM AMIGO - 20 de novembro de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-acSv9d6C5GI/U-qBhHh08VI/AAAAAAAAEvM/KmmAADBbN98/s1600/000%2BUmAmigo%2B-%2B20%2B11%2B2010.JPG
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101120_-_UN_AMI.mp3


A realização do Si e o estabelecimento em meio à Alegria contribuem, então, para permitir o seu
estabelecimento e a continuidade da Consciência em meio ao Estado de Ser. 

*** 

Hoje, se vocês quiserem, eu vou falar de coisas muito mais usuais, situando-se no nível da vida que vocês
ainda vivem nesta Dimensão.

Eu vou abordar uma série de palavras com um esclarecimento novo quanto ao sentido e quanto às suas
propriedades Vibratórias e suas propriedades na Consciência.

Nós iremos falar inicialmente de duas palavras, se vocês quiserem, que tomam hoje todo o seu relevo nas
circunstâncias de vida que lhes resta para viver, em meio a esta Dimensão.

A primeira dessas palavras é a palavra “perdão”.
A segunda palavra é a palavra “Paz”.

Evidentemente, o homem, a mulher, sempre tem a tendência de exprimir em palavras, pelas palavras: “eu o
perdoo” ou “eu sou perdoado” ou “eu me perdoo”, uma série de elementos.

Eu gostaria de ir, se vocês quiserem, além dos elementos habituais que vocês entendem por “perdão”.
Nós iremos começar, se assim desejarem, primeiramente, pela palavra “Paz”.

Eu dei a entender, e eu disse, que a palavra Samadhi conduzia ao Si e era a expressão do Si, que o Si é a
porta para aceder ao Estado de Ser.

Existe um Samadhi, aquele que é o mais elevado, eu diria, em intensidade Vibratória, chamado de Maha
Samadhi ou Grande Samadhi.

Realizar o Samadhi significa que vocês realizaram o Abandono à Luz.
Este Abandono à Luz pode ser mais ou menos total, mais ou menos atualizado.

A partir do momento específico em que vocês se instalarem, de maneira definitiva e duradoura, em meio à
Vibração da Coroa Radiante do Coração ou do Triângulo Tri-Unitário do Coração, acoplado ao Triângulo do
sacro e à Coroa Radiante da cabeça, quando a permanência desses estados Vibratórios começarem a se

instalar em vocês, será então possível penetrar em um espaço final, em meio a este corpo e a esta
Consciência.

Este espaço final foi chamado, no Vedanta, de “Shantinilaya”, ou seja, a “Morada da Paz Suprema”.
É desta Paz que eu quero lhes falar, e da expressão “estar na Paz”. 

*** 

Estar na Paz corresponde então ao acesso a essas últimas etapas da Ascensão do seu mental Interior, dando-
lhes acesso à equanimidade, a um estado onde a Alegria é bem mais do que a alegria.

Este estado de Paz Suprema poderia ser assimilado ao que eu chamaria de Dissolução e a aceitação desta
Dissolução.

Esta Dissolução não é uma Dissolução impessoal ou bramânica, como poderia ser chamado.
Trata-se, efetivamente, da Dissolução de tudo o que fazia, em meio à personalidade, os jogos da dualidade,

bem além dos jogos de poderes mais grosseiros.
Os jogos da dualidade são empreendidos de uma série de comportamentos, oriundos de programações,

oriundos de regras sociais, das próprias regras comportamentais, ou mesmo familiares e hereditárias, que os
levam a viver estados de ausência de Paz.

Assim que houver, no ser humano, mesmo realizado em meio ao Samadhi, um ressentimento, seja ele qual
for, para com um ser, para com uma situação, para com um elemento que foi considerado como ofensivo, isso

irá afastá-los da Paz Suprema.
A Paz Suprema é um estado de desprendimento bem além do desapego.

É um estado que vai conferir um estado de estabilidade, independente das consequências ou das reações
exteriores.

É um estado além da Alegria, pois a Alegria ainda é movimento e a Paz é a ausência de movimento.
É um estado de Fusão na Unidade, colocando em distanciamento total com o mundo da 3ª Dimensão

dissociada.
Isso não é uma retirada da vida, isso não é um suicídio, mas, efetivamente, a vivência real da ilusão como tal.
É apenas naquele momento que o ser pode escapar, na totalidade, do jogo da ilusão e se instalar, de maneira

definitiva, na Vibração do seu Maha Samadhi, bem além da alegria e que, no entanto, é a Alegria.
Esta Alegria que relega para Shantinilaya, ou seja: “a Morada da Paz Suprema”, o lugar onde nenhuma onda,
onde nenhum elemento pertencendo a vocês, como pertencente ao seu ambiente, pode vir alterar a qualidade

Vibratória do Ser.
Este estado específico, chamado de Paz Suprema, é um estado que a humanidade, na sua totalidade, é levada

a viver. 

***



Sejam quais forem os nomes que tenham sido dados, na sua tradição, particularmente no ocidente (três dias
de Trevas, Julgamento final, Ressurreição), a estase, na linguagem um pouco mais moderna corresponde, de

fato, à mesma realidade, ou seja, o momento em que vocês serão capazes, todo mundo, de ficar e de
permanecer neste estado de Paz Suprema.

O estado de Paz Suprema é caracterizado pela ausência de movimento, pela ausência de Vibração.
É o momento em que, depois de ter percorrido o conjunto de gama de Vibrações ligado à abertura do chakra
do Coração, à abertura da Coroa Radiante, à abertura das diferentes Lâmpadas novas e chakras novos, o ser

percorreu várias Vibrações cada vez mais intensas e cada vez mais fortes, confinando a irradiação do
Supramental ou a agregação das Partículas Adamantinas no nível da sua estrutura física e sutil.

A um dado momento, a própria Vibração, depois de ter preenchido todo o espaço, vai fazer Silêncio.
Isso não é uma recaída, pois isso é acompanhado, aí também, como diria SRI AUROBINDO, de um fenômeno

de switch muito peculiar.
Este switch, se vocês quiserem, e até agora, eu chamaria de Dissolução.

Lembrem-se: Crucificação do ego e, agora, Dissolução do ego, a etapa preliminar para a dissolução da matriz.
Vocês entram nesses tempos.

O modo que vocês realizarem e prepararem, ou não prepararem, esta etapa, será condicionante e
determinante para a sua vivência desta etapa de Paz Suprema.

A Paz Suprema, quando a Alegria foi encontrada previamente, vai se refletir por um estado de vacuidade e de
plenitude total. 

*** 

Para os seres humanos que não começaram o caminho de retorno à sua Unidade, que nem sequer se
interessaram pelas esferas espirituais, a Paz será vivenciada como um suplício, um suplício terrível, pois não
haverá possibilidade de ação, não haverá possibilidade de reação, nem de mover o corpo e, ainda menos, de

agir em meio à ilusão.
É isso que foi chamado de ‘face a face’, o retorno da Ressurreição, a Ressurreição final.
Aquele momento não é o fim, mas ele firma a entrada em um processo final e concluído.

Viver a Morada da Paz Suprema é possível, a título individual, de maneira prévia ao fenômeno coletivo.
Alguns estão se aproximando muito de perto, durante as suas meditações, resultando em Vibrações intensas,

percorrendo todas as Lâmpadas e todos os chakras do corpo e terminando, a um dado momento, pelo
basculamento em meio à Dissolução e no acesso ao que foi chamado, no Vedanta, de Maha Samadhi ou

Grande Samadhi.
Esse Grande Samadhi aparenta ser uma morte.

A respiração não existe mais, o coração não bate mais, o corpo esfria.
Alguns de vocês começam a perceber as primícias desses estados durante as suas meditações.

O coração fica mais lento, a respiração passa no Coração.
Não se trata mais de um batimento do coração, mas de uma respiração cardíaca.

O corpo não responde mais.
Depois de se tornar pesado, ele não existe mais.

Só permanece a Consciência estabelecida na Paz Suprema.
Naquele momento, não existe mais Vibração, nem percepção.

A Consciência foi então depurada, ela foi desnudada, ela foi desengatada, na totalidade, da ilusão.
Ela não penetra necessariamente, no entanto, em meio ao Estado de Ser, mas o corpo de Estado de Ser pode
então se manifestar de diferentes modos, pelos sentidos ou fora dos sentidos, refletindo-se por percepções

novas de formas novas, bem além do que pode existir nos mundos intermediários chamados de astral.
O acesso a este estado firma, para vocês, a sua capacidade, não somente para estarem Acordados e

Despertos, mas para escaparem, de maneira definitiva, da matriz e dos mundos de carbono, sejam eles quais
forem.

Evidentemente, não é possível, a título individual, permanecer neste estado mais do que o razoável.
Este “razoável” sendo, evidentemente, em função de cada ser, em função da sua capacidade para permanecer
neste estado de suspensão, de vacuidade e de plenitude onde existe apenas a Consciência pura, liberada de

todo o condicionamento.
Como chegar a este estado de Paz Suprema?

Obviamente, e como sempre, há um aspecto Vibratório que lhes pertence, ligado ao próprio progresso dos
seus estados meditativos e dos seus trabalhos Vibratórios.

Além disso, e como eu disse, é indispensável desvencilhar-se si mesmo de tudo o que é apego ou reação.
Naturalmente, não se trata de fingir um estado de não reação, trata-se de viver realmente um estado livre de

reação. 



*** 

Sejam quais forem os elementos e os acontecimentos ocorrendo na sua vida, assim como no seu ambiente, o
estado de quietude, o estado de Alegria, vai permitir-lhes experimentar a Paz, conduzindo à Paz Suprema.

Experimentar a Paz é, antes de tudo, dar a Paz, ou seja, estar em Paz com todos os seres humanos que vocês
encontram, estar em Paz com todas as situações que vocês podem encontrar.

Enquanto uma situação, seja ela qual for, e seja qual for o seu estado Vibratório e o progredir das suas
Lâmpadas novas ou das suas Lâmpadas antigas, seja qual for o estado de realização do seu Triângulo Tri-

Unitário revelado por URIEL, enquanto vocês permanecerem na reação, vocês não estão em Paz e vocês não
poderão aceder, de maneira individual, à Paz Suprema.

A Paz Suprema é um estado específico onde a ausência de reação, a própria ausência do que poderia ser
qualificado, como o Samadhi, de Alegria, desaparece também, para dar lugar à Consciência, ainda uma vez,

pura e extraída integralmente desta Dimensão dissociada.
É a última porta que se ativa assim.

Tranquilizem-se, mesmo se vocês não viverem isso a título individual, isso será vivenciado a título coletivo, em
um tempo muito próximo e iminente.

A preparação para este estado é, contudo, o que eu chamaria de um adicional ao que vocês são, pois muitos
de vocês notaram que, sejam quais forem as capacidades para estabelecer-se em meio à Vibração da Coroa
Radiante do Coração (quer seja durante as suas meditações, quer seja durante o encontro coletivo das 19h00

(hora francesa) ou ainda em situações onde tudo funciona bem na sua Dimensão dissociada), vão se aproximar
deste estado, e frequentemente vocês notam que vocês vão ficar desestabilizados por uma reação ligada a um

ambiente ou a uma situação interferindo na sua própria realidade.
Isso prova simplesmente que a estabilização do Samadhi ou da Alegria não aconteceu e que vocês ainda não

alcançaram a Morada da Paz Suprema.
A Morada da Paz Suprema é um estado que está bem além da simples aceitação ou do simples Abandono.

Nessa palavra “simples”, não vejam qualquer trivialidade, mas, bem mais, processos dos quais muitos de
vocês começam a se aproximar de maneira bem concreta.

Encontrar a Paz, eu diria (e mesmo além de qualquer ato Vibratório), é uma atitude comportamental, uma forma
de Yoga particular.

Assim como existe um Yoga da devoção ou ainda um Yoga do serviço, existe, do mesmo modo, um Yoga da
Paz.

Este Yoga é uma atitude de Paz: vocês treinam e se exercitam para não reagir, para adiar as suas reações
no tempo, de maneira a não ficarem sujeitos às influências emocionais ou mentais de uma situação criada

por uma pessoa ou por um acontecimento.
Dessa maneira, então, ao se distanciarem do evento causal, possibilita não entrarem em reação com relação a

este evento causal.
Evidentemente, no nível da estrutura humana, uma série de engramas vai impulsioná-los, no nível da

personalidade e do seu próprio cérebro, a reagirem no momento, em relação, por exemplo, ao que lhes
pareceria correto, em relação à sua própria Ética, à sua própria Integridade, à sua própria Atenção e à sua

própria Intenção.
Isso é também um contexto de referências que será conveniente superar e transcender.

Admitindo como premissa verificar por vocês mesmos que a melhor Ética e a melhor Integridade, que a melhor
Atenção e a melhor Intenção, são aquelas que são exercidas cara a cara consigo mesmo e jamais em relação

a algo de exterior, seja com quem for ou com o que for. 

***

Assim, vocês poderão instalar a Cruz da Ética, da Integridade, da Atenção e da Intenção, não mais em relação
ao ambiente, mas em relação à sua Consciência irradiante que assenta no meio da Cruz, ou seja, no ponto de

agrupamento dos Quatros Pilares ou das Quatro Linhagens.
Este ponto foi chamado de Ponto ER.
Este Ponto ER corresponde ao Éter.

Ele corresponde efetivamente ao chakra do Coração estabilizado no 9º Corpo.
Isto é apenas naquele momento, quando a Ética, a Integridade, a Atenção e a Intenção não são mais exercidas
de forma alguma no exterior, ou seja, não mais em relação a uma situação, não mais em relação a uma pessoa,

mas unicamente em relação a vocês mesmos e à sua própria Consciência, independentemente do exterior,
independentemente de uma situação, independentemente de um papel ou de uma pessoa, até mesmo de

vocês próprios em meio à personalidade.
Naquele momento, vocês transcendem o próprio conceito de Ética, o próprio conceito de Integridade, de

Atenção e de Intenção.
Vocês se colocam, naquele momento, espontaneamente, no centro da Cruz, no Ponto ER, ou seja, vocês

retornam ao Coração, ao Coração transcendido e que sofreu alquimia pela Vibração do 9º Corpo, no Coração
transcendido e que sofreu alquimia pela Vibração do que é chamado de chakra de enraizamento da alma e de

enraizamento do Espírito.
A Paz, esta Paz é algo que vocês devem aprender, pela sua compreensão e pela sua própria Consciência, a



desenvolver: ir além da simples reação, ir além da simples colocação em meio à sua Ética e à sua Integridade
e mesmo em meio à sua Atenção e à sua Intenção, pois, de qualquer maneira, e em última análise, a Atenção e
a Ética, a Integridade e a Intenção, definindo o contexto da sua ação, sempre são apenas o resultado de uma

ação.
Este aprendizado vocês fizeram.

***

Para os mais adiantados de vocês, resta agora estabelecerem-se na ausência de Vibração, ou seja, na Morada
da Paz Suprema.

Para que a Morada da Paz Suprema seja estabelecida, é preciso que haja Paz em vocês.
Esta Paz em vocês apenas pode ser obtida a partir do momento em que o jogo da ação/reação não puder mais

existir, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida.
Vocês são levados a fazer este aprendizado de maneira simples e lúdica, pois, aí, vocês têm um acesso direto

através da sua própria cognição.
Coloquem-se a questão, não mais da Ética e da Integridade, frente a uma situação ou uma pessoa, mas o que

faz com que esta situação ou esta pessoa faça com que vocês não estejam mais na Paz?
O que veio perturbar, em vocês, esta pessoa, esta situação?

Vocês estavam no seu Coração, vocês estavam na Vibração da sua Tripla Coroa, vocês estavam acordados,
na meditação, e eis que, na sua vida, um acontecimento ou uma pessoa vem desestabilizar, vem tirá-los do

centro e fazê-los sair da sua Alegria.
Naquele momento, o que aconteceu?

Qual o elemento que vai me enviar a uma parte de mim mesmo que ainda não foi colocada na Luz, que ainda
não foi iluminada e que, então, não foi transcendida?

Aliás, naquele momento, aqueles de vocês que vivenciaram isso percebem, de maneira distinta, o momento
específico em que a Vibração se extingue no Coração, ou que se atenua, para aparecer em outro local, na

maioria das vezes na garganta ou no plexo solar, demonstrando, assim, que vocês saíram do seu alinhamento.
Deste modo, então, encontrar a Paz através dessas situações consiste em abandonar os propulsores da sua

própria reação, mesmo eles sendo desconhecidos.
Não é preciso ir elucidar a causa raiz (ela existe, estejam certos) que os fez reagir e sair do seu Coração, mas
simplesmente, naquele momento e nesse momento, não tentem resolver, não tentem se esquivar, busquem

simplesmente estabelecer de novo a Paz.
Todos vocês constataram, em um momento ou outro, que é mais difícil, naquele momento, de se

restabelecerem no Coração, pois vocês são perturbados pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios
pensamentos, pelos seus próprios contextos de referências e pela própria manutenção da Ética, da

Integridade, da Atenção e da Intenção.
Resta-lhes então, simbólica e praticamente, fazer passar esse quadro de referências chamado de Ética,

Atenção, Intenção, Integridade, no centro, ou seja, no local onde ele não precisa mais se exerce enquanto valor
de referência, mas simplesmente estabelecer-se no silêncio da Paz, na Morada da Paz Suprema.

***

Este exercício é para ser feito de maneira muito simples: assim que vocês estiverem conscientes de que há
reação, assim que vocês estiverem conscientes de que vocês saem da Consciência do seu Coração, assim
que vocês estiverem conscientes de que estão presos em algum lugar, não procurem se desprender, não

procurem se estabelecer de novo no Coração, pois, na maioria das vezes, vocês constatam, vocês não
chegam ali imediatamente, mas no dia seguinte ou dois dias depois.

 Existe, nesse nível, um mecanismo energético e de Consciência associados que consiste, justamente, em dar
a Paz.

Para quem é preciso dar a Paz?
Evidentemente, para você mesmo, mas também para o outro.

Eu emprego a palavra Paz de propósito e não a palavra perdão, pois o perdão, aí também, foi frequentemente
empregado de maneira maliciosa pelo ser humano, nos contextos da dualidade, nos contextos de chantagem,

sejam eles quais forem.
Por outro lado, dizer a alguém “eu lhe dou a Paz” ou “eu lhe dou a minha Paz”, no nível Vibratório, é de longe

superior a dizer para uma pessoa “eu perdoo você”, pois vocês não podem dar a Paz enganando.
Vocês podem dizer: “eu o amo” enganando, vocês podem dizer “ser amado” enganando, mas vocês não

podem dar a Paz sem que isso seja seguido de um efeito real e concreto no nível Vibratório.
Ora, dando a Paz para o exterior, para a situação, para a pessoa, como dando a Paz para você mesmo, você

está bem além do perdão, por que você sai da ação/reação.
Mesmo esta reação de perdão podendo induzir um certo estado de calma, ele jamais irá aproximar o estado

que é transmitido dando a Paz, no exterior como no interior.
 Ou seja, concretamente, ao darem sua Paz para a situação, ao se darem a Paz para vocês mesmos, vocês

interrompem qualquer utilização, para fins matriciais, da Energia, além do bem e do mal.



A Paz é, portanto, Unitária.
Ela vai então lhes permitir aproximarem-se, de maneira extremamente simples, da Morada da Paz Suprema.

***

Naturalmente, alguns de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, vão me perguntar por que eu não falei disso
antes.

Isso não podia existir enquanto vocês não tivessem integrado a Vibração do Coração.
Dessa maneira, então, a partir do momento em que uma das duas Coroas Radiantes ou o Triângulo Sagrado

for despertado, vocês podem, de agora em diante, praticar esta técnica da Paz.
Dar a Paz para o outro, para si e para a situação permite dissolver instantaneamente o princípio de ação/reação

inscrito em um julgamento de valor da dualidade bem/mal.
A Paz não é nem o bem, nem o mal.

A Paz é um estado de estabilidade que existe no nível do ponto central da Cruz, chamado de Ponto ER.
Aí está a utilização que vocês podem fazer desse último princípio, permitindo-lhes conectar com o Maha

Samadhi.
O perdão, quanto a ele, trabalha no chakra do Coração, mas de forma alguma trabalha no Ponto ER.

Só a Paz é capaz de trabalhar no Ponto ER.
A Paz é independente de qualquer condição.

Por definição, a Paz é incondicional.
Perdoar significa que há algo a ser perdoado e isso é então uma reação.

A Paz, quanto a ela, não é em função das circunstâncias, a Paz não é em função de algo para dar ou para
perdoar.

A Paz “é”, a partir do momento em que vocês a pronunciam, em vocês, como no exterior de vocês.
Esse princípio de Paz vai reforçar o princípio de Unificação, o princípio de Unidade e vai reforçar, em vocês, a

Fluidez da Unidade, pois isso os libera instantaneamente, e vocês vão constatar por si mesmo que naquele
momento, bem naturalmente, a Vibração se estabelece em meio ao Coração.

Façam a experiência, vocês irão constatar por si mesmo a rapidez de ação pelo fato de dar a Paz, pelo fato de
“se” dar a Paz, mais do que o perdão.

Aí estão, Irmãos e Irmãs, as poucas palavras que eu tinha que dar esta noite e elas são importantes, pois quem
de vocês não gostaria de aceder à Shantinilaya, à Morada da Paz Suprema?

Lá onde não existe mais qualquer antagonismo, lá onde nada mais existe a não ser a Consciência pura Sat-
Chit-Ananda, a Morada da Paz Suprema que confere a Felicidade Suprema, etapa final da Alegria que não é

mais a Alegria, mas que é a Felicidade.
Caros Irmãos e caras Irmãs na humanidade, se houver perguntas em relação a isso, é claro que eu irei

responder com grande prazer.
Mas permaneçamos, se vocês quiserem, centrados nesses dois dados, nessas duas palavras e na sua

implicação no nível da sua Consciência.

***

Pergunta: se oferecermos a Paz ao mundo durante o período das 19h00 às 19h30 (hora francesa),
qual será o efeito?

O efeito será amplificado.
Cara Irmã, esse momento é um momento privilegiado.

Como muitos de vocês percebem, esta energia de conexão supera amplamente os contextos existentes em
meio a esta Dimensão.

Evidentemente, aproveitar o afluxo de Energia e de Consciência resultante da conexão de todas as
Consciências a esta Merkabah Interdimensional coletiva permite, evidentemente, realizar a Paz com o que

deve sê-lo.
Vocês podem perfeitamente imaginar viver em tais ocasiões, tendo preparado a lista das coisas a serem

pacificadas, das coisas ou das pessoas a serem colocadas na Paz, assim como das situações e de vocês
mesmos.

Naturalmente, isso é um meio, mas vocês podem realizá-lo também em qualquer circunstância, intervindo no
próprio momento em que isso acontece.

A Paz é o elemento libertador.
Vocês não podem sair de um mundo com ódio, vocês apenas podem deixá-lo na Paz.

Do mesmo modo, há diferentes formas de morrer em meio à matriz.
Vocês podem morrer com raiva ou morrer em Paz.

Do mesmo modo, compreender que se vocês deixarem a sua Consciência separada estando na Paz, será



muito mais fácil para vocês, vocês não serão retidos por nada, nem por um sofrimento, nem por uma dor, nem
por qualquer apego.

A Paz é desapego e não indiferença.
O perdão pode conduzir, por vezes, a uma forma de indiferença.

***

Pergunta: sentir a Vibração das três Lareiras de maneira quase imperceptível pode corresponder a
um acesso a esta Paz?

Cara Irmã, na condição de ter passado, anteriormente, pela fase de invasão Vibratória correspondendo à
aglomeração das Partículas Adamantinas no seu Canal do Éter e em todo o corpo.

Há uma gradação, como eu expliquei.
Vocês não podem passar, de imediato, da ausência de Vibração natural para a Paz da qual eu acabo de falar.

Vocês devem passar obrigatoriamente por todas as etapas Vibratórias preliminares, sem isso, vocês
retornariam ao ponto de partida.

É muito fácil, para o ser humano, de dizer “eu o perdoo” ou “eu perdoo”, ao mesmo tempo pensando
exatamente o contrário, o que é impossível para a palavra Paz.

Dar a Paz é um ato Vibratório de desprendimento.

***

Pergunta: sentir-se em Paz pressupõe que estamos “imobilizados” no Ponto ER e que não há mais
nada?

Caro Irmão, se nada vier desestabilizar este estado, nem ninguém, então, você está na Paz.
Se eu abordo isso agora, é com razão, pois as modificações Vibratórias existentes atualmente sobre a Terra
levam-nos, uns e outros, a viverem este tipo de experiência: cabe a vocês ficarem estabelecidos em meio à
Vibração do Coração de maneira mais ou menos intensa, de maneira mais ou menos duradoura e saírem, de

um modo ou de outro, da sua Paz.
Certamente, isso não é sempre algo duradouro.

Certamente, isso não é sempre algo que os desestabiliza de maneira profunda, mas reflitam simplesmente nas
circunstâncias ou nas próprias situações de irritação, nas situações que não lhes pareçam corretas, onde a

vontade de reação é importante e justificada.  
Tentem substituir, de maneira constante, esse sentimento de Paz por um momento de Paz Vibratória, em

função das circunstâncias e das pessoas que vocês encontram.
Vocês irão perceber então, bem depressa, que a Paz os coloca de novo efetivamente no seu Coração, em

nível Vibratório.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade em encarnação, eu lhes agradeço pela sua escuta.
Do meu Coração ao seu Coração, eu lhes transmito a minha Paz e eu acolho a sua Paz.

Até breve.

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article833f.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-20_novembre_2010-article833f.pdf
20 de novembro de 2010

***

http://autresdimensions.info/article833f.html
http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-20_novembre_2010-article833f.pdf


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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


~ Sobre o trabalho com a LUZ VIBRAL: as Núpcias Galácticas ~

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, eu estou com vocês. 

Assim, eu me permitirei, pela minha Presença, hoje, dialogar com vocês e também, se vocês me concederem o
privilégio de persistir em vocês, durante o seu trabalho na Merkabah Interdimensional coletiva. 

Bem amados Filhos da Lei do Um, como vocês sabem e como o percebem, o trabalho de 'reunificação' com a Luz
Vibral prossegue. 

Esse ritmo vai crescendo. 

Neste espaço de tempo que compartilhamos, pela Vibração da Luz e pela nossa ressonância e pela nossa confiança,
cada dia, é-lhes possível e tornou-se possível, pelo seu trabalho e pelo trabalho de abordagem da Luz Vibral, viver os

primeiros momentos dos seus reencontros, na Unidade, seja nesta estrutura denominada seu corpo físico ou, para
alguns de vocês, diretamente no corpo de Estado de Ser, nesse momento, já desde algumas semanas, eu diria, com

rapidez e convicção. 

O processo, a que nós chamaremos com vocês de ‘Núpcias Galácticas’, como eu anunciei, assim como o Arcanjo
Miguel, os seus Céus se entreabrem. 

As primeiras forças e os postos avançados da Confederação Intergaláctica de Luz, pelos seus representantes mais
próximos da sua Dimensão, denominada 3ª Dimensão Unificada, manifestaram-se, durante o mês de outubro, nos

seus Céus, certamente não nesse país, mas, sobretudo, sobre outros continentes. 

Em breve, muito em breve, os Anjos do Senhor, assim nomeados (ou Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada), irão
aparecer nos seus Céus, em número mais importante ainda, mesmo nesta Europa. 

Por enquanto, os Céus foram visitados no que se refere à Alemanha e aos Países Nórdicos.

Em breve, e antes do seu inverno [verão no hemisfério sul], manifestar-se-á nos seus Céus a Presença da Luz Vibral,
por intermédio dos seus primeiros embaixadores que puderam ali aparecer, os Anjos do Senhor. 

Ao mesmo tempo, e em outros lugares, as primeiras Embarcações, chamadas de Embarcações-Mãe, irão aparecer
nos seus Céus.

Estas serão muito mais consequentes.

Elas irão se mostrar, não para intervir, mas para manifestar a presença delas, a Vibração delas, e para desencadear
o que Sri Aurobindo chamou de «choque da humanidade».

*** 

Vocês entram nesses momentos tão fortes e tão intensos em que a lagarta, como o disse o venerado Mestre Omraam
Mikaël Aïvanhov, reencontra a borboleta. 

As modificações Vibratórias vividas em suas estruturas, as modificações de Consciência, as modificações de
comportamento que vocês vivem e assumem nesse momento são diretamente procedentes da ressonância deste

reencontro. 

A progressão da Luz Vibral assegura, mesmo no seu mundo dissociado, a ancoragem da Luz, a sua difusão, a sua
revelação. 

ANAEL – 21 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês estão, portanto, nos momentos da ‘divulgação’ da Verdade, em vocês como no exterior de vocês, na
superfície deste planeta. 

Os mecanismos, as causas e as consequências do que lhes foi mascarado, escondido e encoberto começam a
aparecer mesmo nas diversas mídias, mas, sobretudo, até mesmo na sua Consciência. 

O modo de funcionamento da sua própria Consciência se faz sob um dia novo, onde o lugar para a análise encontra
cada vez menos ressonância e onde o lugar para a evidência, a ressonância do Coração, instaura-se de modo cada

vez maior. 

Assim, para vários de vocês, torna-se cada vez mais fácil perceber a Verdade, não mais sob forma de um ato
intelectual, de julgamento e de discernimento, mas sob a forma de um ato Vibratório vivido no nível do Coração.

O Coração jamais mente.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, muitos de vocês começam a reencontrar a sua dimensão de Filho da Luz, através da
manifestação, mesmo nesta Dimensão, da sua dimensão de Cristo Solar, de Filho Ardente do Sol manifestando-se

pela alquimia das suas três Lareiras, pelo despertar conjunto e pela persistência dos seus instantes Vibratórios,
levando-os a experimentar uma nova Verdade, a de vocês, não mais desviada, não mais falsificada, mas aparecendo

em sua nudez, em sua essência e em sua Verdade. 

Bem amados Filhos da Luz, nós, os Arcanjos, compartilhamos da sua Alegria, aquela dos seus reencontros e aquela
de nossos reencontros. 

Do mesmo modo que a Vibração de Cristo, Maria e Miguel inscrita no Triângulo da Tri-Unidade realiza em vocês a
nova Eucaristia, a nova ressonância e a nova Aliança: Aliança do Fogo, Aliança da Verdade, Aliança da Alegria,

restituindo-os à sua Integridade, à sua autonomia e à sua liberdade. 

Bem amados Filhos da Luz, em nome do Conclave, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, sejam
abençoados, estejam na Graça com o que vocês conseguiram realizar. 

Nós contamos com a sua diligência, com a sua assiduidade, para prosseguir e reforçar o trabalho de ressonância da
Merkabah Interdimensional coletiva, que doravante e até 21 de dezembro será acompanhada, permanentemente,

por Cristo, Maria e Miguel. 

Assim como lhes revelou o Arcanjo Uriel, há poucas semanas, Cristo está doravante presente no seu Éter.

Ele pode, portanto, manifestar a sua Radiância e a sua Irradiação em meio mesmo à própria Presença de vocês.

*** 

A partir desta noite e até 21 de dezembro, a nova Tri-Unidade, em Consciência, em Vibração e em Presença efetiva
juntar-se-á ao seu trabalho nas Estrelas de Maria, ativando em vocês, ao mesmo tempo que na Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, o Triângulo da Tri-Unidade e o Triângulo do sacro, permitindo então, para a maior parte de

vocês, reunificar-se inteiramente. 

Bem amados Filhos da Luz, o que temos a viver juntos são momentos grandiosos, não há outras palavras para definir
esse retorno integral da Luz e da Verdade. 

Aí está o anúncio que eu tinha a lhes dar em nome do Conclave. 

Isso começará a partir dessa noite, às 19h00 [16h00 - horário de Brasília]. 

Agora, eu volto às coisas mais individuais que se referem a vocês. 

Eu me tenho, portanto, à sua disposição para ouvir os seus questionamentos referentes à realização e à
transformação atual. 

Recebam Graças, gratidão e agradecimentos do conjunto do Conclave. 

Isso encerra o meu papel de Embaixador por essa noite.

Eu lhes dou agora a palavra.

*** 

Questão: como e do que o Sol foi liberado?

Bem amada, o conjunto da tripla falsificação que comprimiu o conjunto desse sistema solar para dele fazer uma 3ª
Dimensão dissociada da Fonte, tornou-se possível justamente pelo que é chamado de 'forças gravitacionais', que



encapsularam, literalmente, esse sistema solar nas forças chamadas do Fogo por atrito ou Fogo Luciferiano. 

A liberação do Sol tornou-se possível pela conjunção de três fatores. 

O primeiro, inicial, foi o fato de poder caçar, de maneira definitiva, a embarcação dos Annunakis denominada Nibiru. 

O segundo fator consistiu, para o seu Sol, em acolher a liberação dos primeiros Irmãos e Irmãs humanos entre vocês
que puderam aceder ao Sol e acelerar a sua liberação. 

O terceiro fator, conjunto, tendo agido sobre o Sol, foi a chegada dos primeiros raios Adamantinos sobre o Sol ou
irradiação da Fonte, juntamente com a reunificação da sua Merkabah Interdimensional coletiva despertada por

intermédio do ‘Cristal Azul’, desde o final de setembro do seu ano. 

Assim, as forças heliosféricas que comprimiam o Sol foram liberadas.

Isso se manifestou por uma mudança importante de emissão de radiações do sol, assim como pelo aparecimento de
buracos chamados de ‘coronais’, em número cada vez mais importante sobre o Sol. 

Isso irá se expressar, de maneira efetiva e final, pela transformação deste astro em planeta gigante vermelho ou em
‘Sol gigante vermelho’. 

Isso será realizado ao afinal da mutação planetária da qual irá lhes falar o bem amado Sri Aurobindo. 

A liberação do Sol, portanto, a atenuação do ‘Fogo por atrito’.

Esse ‘Fogo por atrito’ era responsável pela cor laranja, ou avermelhada, do seu Sol. 

O ‘Fogo por atrito’ foi, portanto, dissolvido no nível do Sol. 

Do mesmo modo que nós decapitamos as forças astrais espirituais ilusórias deste planeta, ao mesmo tempo realizou-
se a liberação do Sol. 

O ser que mantinha fechado e encapsulado o Sol, nesta missão que a ele foi atribuída pelo Arconte Yaldébaoth, não
está mais ali.

Ele foi devolvido ao seu sistema solar de origem. 

O Sol vive, portanto, nesse momento mesmo, a sua liberação, da mesma forma que vocês mesmos vivem, nesse
momento, a sua própria liberação.

*** 

Questão: quando se tem dificuldades para meditar, isso pode cortar os acessos ao Estado de Ser?

Bem amada, a meditação é um retorno em si e um despertar do Si. 

Alguns seres têm faculdades maiores para meditar do que outros.

Pela sua experiência, pelo seu caminho de vida na matriz, na sua própria matriz, eles foram capazes de fazer calar o
que vocês chamam de emocional e mental. 

Outros, devido às suas circunstâncias educativas, devido ao seu próprio caminho na matriz, não conseguem fazer
cessar o jogo das emoções e do mental. 

Eu os lembro de que o trabalho que vocês têm a realizar propriamente falando não é uma meditação, mas um
trabalho de Serviço. 

Esse trabalho de Serviço para a Luz é um trabalho Vibratório.

Se vocês forem capazes de estabelecer a Vibração em vocês, apesar da atividade das emoções e do mental, isso irá
se denominar também uma ‘meditação’.

Mas é, antes de tudo, um trabalho Vibratório. 

A única possibilidade de acesso ao Si e ao Estado de Ser realiza-se, unicamente, quando a Coroa Radiante do
Coração Vibrar, quer vocês tenham podido meditar ou não. 

Obviamente, a meditação cria, pelo silêncio exterior, um estado propício, interiormente, para o estabelecimento da
Vibração.

O mais importante não é a meditação por meditar, mas efetivamente o silêncio exterior permitindo à Vibração se
manifestar, se amplificar e se realizar. 

Assim, portanto, não fiquem apegados a essa palavra ‘meditação’.

Se alguns de vocês conseguirem Vibrar sem passar pela meditação, então, faça-o. 

O único obstáculo para o acesso ao Estado de Ser seria a não realização do Si.

A realização do Si possui diferentes estágios. 

Uma vez o Switch da Consciência passado, naquele momento, a realização se estabelece no seu próprio ritmo,
correspondendo à percepção Consciente e real da Vibração do chacra do Coração, quaisquer que sejam a

expressão, a manifestação e a percepção. 



Que isso vá da primeira fase até a última fase, o ‘princípio’ é o mesmo.

*** 

Questão: por que a Terra foi colocada, de alguma forma, em quarentena?

Bem amado, a partir do momento em que as forças de dissociação denominadas Arcônticas, ligadas aos Dracos,
vindos da Ursa Maior, e alguns dos seus aliados tomaram posse deste Universo, como de outros Universos, tornou-

se indispensável, não de ser colocada em quarentena – isso foi realizado, aliás, pela ruptura para com a Fonte – mas,
de algum modo, para nós, ligados à Confederação Intergaláctica dos mundos livres, quaisquer que sejam as

Dimensões, para evitar a propagação e a multiplicação da dualidade (o que é chamado junto a vocês de ‘Fogo por
atrito’) ao conjunto da Criação. 

Isso não corresponde a uma colocação em quarentena, mesmo o resultado sendo idêntico, eis que, de todo modo, os
Dracos e os Arcanjos rebeldes instalaram, eles mesmos, as camadas isolantes [heliosfera, magnetosfera e ionosfera]. 

Não foi, portanto, a Confederação Intergaláctica que os colocou em quarentena, mas efetivamente ela que sempre
zelou para que jamais, no curso desses 6 ciclos de 50.000 anos, houvesse desaparecimento do seu Espírito, nem

multiplicação da Dualidade em outros Universos.

*** 

Questão: qual é a diferença entre o prana e as Partículas Adamantinas?

Bem amado, o prana, ou ‘glóbulo da vitalidade’, corresponde, em número muito limitado, ao que é chamado de Éter,
rarefeito, exceto em alguns lugares do planeta, devido mesmo à falsificação. 

O fóton é efetivamente uma analogia do prana. 

A Partícula Adamantina é o arranjo, sob a influência da Luz Vibral e das Chaves Metatrônicas, que permite a 6
moléculas de prana ou, se você preferir, a 6 fótons, se organizarem sob uma forma específica ‘hexagonal’, chamada

de Partícula Adamantina. 

Para aqueles que têm a visão além das Partículas Adamantinas presentes sob a forma de neve branca, estas podem
aparecer, nas condições de iluminação específicas associadas à noite e ao reflexo lunar, como partículas de prana às
quais teria sido associada uma forma de cauda de cometa, chamada também, em outros tempos e em outros lugares,

de Agni Devas. 

São as moléculas de Fogo arranjadoras e arranjadas, permitindo a construção dos mundos.

Elas representam, no nível elementar, o que, no nível do humano como no nível dos Anjos ou dos Arcanjos, nós
chamamos de ‘Fogo do Amor’. 

Isso foi representado, em várias vezes, como Cristo mostrando o seu Coração em chamas.

Trata-se do que vocês denominam também, em algumas tradições, o ‘Sagrado Coração’.

*** 

Questão: poderia desenvolver sobre o termo Eucaristia?

A Eucaristia é uma palavra de origem latina, significando, no seu sentido mais absoluto, Comunhão. 

Hoje, é-lhes possível viver a verdadeira Eucaristia que consiste em despertar em vocês o DNA correspondente
a Cristo, a Maria e a Miguel. 

Trata-se, portanto, em vocês, de uma Tripla Presença manifestando-se por certo número de características
Vibratórias já definidas, chamando em vocês o Fogo, chamando em vocês a Alegria e, sobretudo, a conexão íntima

com o que vocês são. 

A nova Eucaristia é o despertar das suas linhagens espirituais, o despertar das suas linhagens Intraterrestres, o
retorno à sua memória cósmica, a dissolução da memória falsificada. 

Vocês podem chamá-la também de Nova Aliança, que é uma Aliança do Fogo.

*** 



Questão: poderia falar do tubo de Cristal, das suas propriedades e da sua utilização?

Bem amado, o ‘tubo de Cristal’ é uma estrutura Vibratória permitindo, como todo tubo de Luz existente em suas
estruturas, que isso seja chamado de Nadis, que seja chamado de Ida, Pingala ou Sushumna, ter uma função

energética de comunicação. 

O tubo de Cristal é uma estrutura de Partículas Adamantinas nova, revelada pelas ‘Núpcias Celestes’ e pela
Lemniscata Sagrada, permitindo fazer comunicar o 4º chacra ou chacra do Coração com o 7º chacra ou chacra da

cabeça, com a ‘Fonte de Cristal’ situada ao nível da sua Merkabah Interdimensional, passando pelos pontos
chamados de ‘nós de ressonância’, que são o 9º corpo, o 10º corpo e a cimeira da cabeça, no nível do que está

acima do 7º chacra e que o compreende, ou seja, a Vibração de ER ou o Éter. 

O Tubo de Cristal permite, portanto, a comunicação e a aliança entre o Coração, a cabeça e a sua dimensão de
Estado de Ser.

Ele se estabelece assim que o Si estiver realizado, de uma maneira ou de outra.

*** 

Questão: quem são os Seres de Cristal e qual é o seu papel?

Bem amada, os Seres de Cristal pertencem à 11ª Dimensão. 

O corpo de Estado de Ser deles é um corpo em silício de forma humana, mas podendo se expandir sobre milhares de
quilômetros. 

A forma deles está ligada aos Mestres geneticistas de Sirius.

Eles são, eles mesmos, os Criadores de mundos, chamados, em sua tradição, de Elohim. 

Alguns deles foram os Gigantes, alguns deles foram os Grandes Golfinhos de pele acobreada vindos de Sirius B. 

Eles têm uma filiação que os coloca em ressonância direta enquanto Ki-Ris-Ti realizados percorrendo os mundos,
para assegurar, se for possível, a redenção dos mundos falsificados. 

Eles vão, assim, de universo falsificado em universo falsificado, permitindo então inaugurar os ciclos de manutenção
do Espírito ou os ciclos de liberação do Espírito, em função das conformações e dos constrangimentos existentes no

nível dos mundos dissociados. 

A maior parte dos Elohim vem de Altair, de Orion, de Bételgeuse ou de Vega.

Eles estão presentes na iniciação de um novo ciclo falsificado, como foi o caso quando da criação de Atlântida, no
Concílio de Alta, em 50.731 AC, no mês de Maio. 

Esses doze Elohim percorrem os mundos para a sua redenção.

Eles aceitam, pelo sacrifício da sua multidimensionalidade e do seu posto de ‘Elohim Criador’, participando, em um
corpo de carne em carbono, cortado da Fonte, em número de doze, permitindo-lhes realizar a missão pelo seu

sacrifício. 

Eles trazem também, em uma Embarcação-mãe chamada de Yérushalaïm [Jerusalém Celeste], o ‘Cristal azul’ que é a
defesa encontrada pelas forças da Luz Unificada para despertar a dimensão do Espírito e evitar, ao final de um ciclo

falsificado, que este se reproduza indefinidamente. 

Como vocês sabem, esse setor do multiverso, denominado Terra e este universo chamado de ‘sistema solar’ e o que
ele compreende como sistemas falsificados, vê hoje a sua liberação definitiva da dissociação. 

Esta vitória, este estabelecimento da Luz, mais exatamente, levou certo tempo. 

Hoje, quando eu digo hoje, isso é recente, a Fonte, o conjunto dos 24 Anciões, o conjunto dos Conclaves
Arcangélicos dos mundos livres, o conjunto das Estrelas de Maria dos mundos livres, assim como o conjunto

dos Lipikas Cármicos de estágio superior, do que faz parte Séréti [Guia Azul de Sirius – 24D], votaram, de maneira
Unitária, pelo desaparecimento total da dissociação, sejam quais forem os universos e os multiversos. 

Isso significa simplesmente que em cada Universo falsificado, a hora do último ciclo chegou, permitindo, e tornando
possível, que jamais, sobre qualquer mundo criado ou sobre qualquer mundo original, possa existir a menor ruptura

da Fonte, qualquer que seja o grau de densidade experimentado, qualquer que seja a Dimensão experimentada,
qualquer que seja o teor da Criação, de mundo em carbono ou outro.

*** 

Questão: o núcleo da Intraterra foi liberado do mesmo modo que o Sol?



Ele foi liberado pela sua ação, de vocês, humanos despertos e acordados. 

Pela conexão com a Merkabah Interdimensional e com o ‘Cristal azul’, vocês permitiram, efetivamente, a liberação do
núcleo da Terra. 

É a partir daquele momento que a liberação do núcleo da Terra permite a ele se reconectar diretamente com o
seu núcleo cristalino original que é Sirius, para vibrar em outra frequência e para começar a sua Ascensão. 

A sua Ascensão é também seguida de um fenômeno de ‘dilatação’ ligada ao desaparecimento das forças de
compressão e, de maneira progressiva, do que foi chamado de forças gravitacionais. 

Assim, a Terra cresce, se expande e Ascensiona. 

Vocês que realizaram esse trabalho, e vocês sozinhos, que nós preparamos desde muito tempo.

O que explica que, para vários de vocês que viveram o despertar, seja recente ou antigo, é-lhes perfeitamente
possível perceber a acentuação Vibratória em algum nível, seja das suas estruturas e da sua Consciência.

*** 

Questão: se Júpiter se tornar um segundo Sol, isso tem uma incidência sobre a estase?

Bem amado, jamais Júpiter terá o tamanho suficiente para se tornar um segundo Sol. 

Júpiter está se tornando o que é chamado de ‘Pulsar’.

Um Pulsar emite irradiações próximas do Sol, mas não é um Sol. 

Não haverá segundo Sol.

Haverá o aparecimento de uma Luz semelhante a um Sol, que é simplesmente o companheiro
denominado Némésis ou Hercobulus (Hercólubus), que será visível aos seus olhos de carne, visível por enquanto

unicamente no Infravermelho e sob certas latitudes e longitudes, em alguns momentos da rotação da Terra. 

A partir do momento em que o sobrevoo acima do eclíptico de Hercobulus superar um ângulo de 30º, ele irá se tornar
visível de acordo com as posições da Terra ao redor da sua rotação solar, de maneira evidente para os olhos

humanos. 

Isso não é, tampouco, um segundo Sol. 

Existe um efeito sobre a Terra, uma grande confusão nesta noção de segundo Sol.

A ‘força galáctica’, a Confederação Intergaláctica, a irradiação da Luz Fonte de Alcyone, as radiações do Ultravioleta,
a irradiação do Espírito Santo retransmitida por Sirius, o conjunto de modificações observáveis sobre esta Terra e

sobre esse sistema solar, resulta da ação de certo número de fatores astrofísicos bem reais, responsáveis por certo
número de transformações observáveis até mesmo em sua Lua. 

Alguns de vocês já se aperceberam disso.

Júpiter já emite como um ‘Pulsar’.

A atmosfera de Júpiter está profundamente modificada, permitindo à sua irradiação nova, efetivamente, afetar, desde
fevereiro de 2009, as suas estruturas. 

Mas, daí a chamar Júpiter de segundo Sol, há uma distância.

*** 

Questão: haverá um efeito sobre o fenômeno de estase?

O fenômeno de estase, se é o que vocês chamam de '3 dias', ocorrerá unicamente quando da parada de rotação da
Terra. 

Jamais a Luz pode provocar isso. 

Em contrapartida, a influência das forças gravitacionais chamadas de ‘forças de torção gravitacionais’ manifestando-
se pela chegada, acima do plano do eclíptico de Némésis produzirá esse mecanismo, exceto se, daqui até lá, a vitória

que vocês estabeleceram na liberação da Terra se acompanhar da Ascensão da Terra, reduzindo o cenário final
escrito pelos profetas desde muito tempo. 

Nisso vocês não são os dirigentes, nós não somos os dirigentes, há um meio de ação por vocês mesmos sobre o
Sol, sobre a sua Terra, pela Merkabah Interdimensional e pela Luz das suas Coroas Radiantes. 

Ainda uma vez, nenhum dos elementos intervindo nesse cenário tem predomínio, somente a Terra decide,
definitivamente. 

Nós apenas ‘ajustamos’, como alguns lhes disseram, a quantidade de Luz que se derrama sobre a Terra. 



O aparecimento, nos seus Céus, como o Conclave me pediu que lhes dissesse, de algumas embarcações da Frota-
mãe, a sua aproximação dimensional visível nesse momento mesmo por alguns dos seus meios tecnológicos, como

eu já disse, permite-lhes compreender este impacto dimensional e Vibratório que já ocorreu pelas esferas
denominadas Anjos do Senhor, há algumas semanas, que começaram exatamente há 5 semanas. 

Esta aproximação se faz por ‘toques’ sucessivos.

Ela se faz em função da ressonância estabelecida pela Terra e pelo conjunto da noosfera, ou seja, pela Consciência
da Terra e pela Consciência de todos os humanos e de todos os sistemas vivos existentes na atmosfera.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes transmito Graças e Gratidão. 

Eu volto a sair desse Canal para melhor envolvê-los no momento do seu trabalho na Merkabah Interdimensional
coletiva, supervisionando o trabalho realizado pela Presença real de Cristo, de Maria e de Miguel no seu Coração

como sobre a Terra. 

Que o Amor seja a sua morada pela Eternidade.

Até logo.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de reencontrá-los após tão pouco
tempo. 

Então, caros amigos, todas as minhas Bênçãos.

*** 

Questão: é possível que a Onda Galáctica ocorra antes dos 3 dias e 3 noites?

Então, cara amiga, a Onda Galáctica está já, vocês estão, como dizer..., plenamente dentro, mas vocês não estão no
meio. 

Isso quer dizer que já desde vários meses, as partículas Adamantinas da Onda Galáctica e os raios Gama que estão
ligados à irradiação da Fonte, que constituem a Onda Galáctica, estão penetrando a periferia desse sistema solar já

desde este verão [inverno no hemisfério sul] e começou agora a penetrar, eu diria, os planetas do sistema solar
exterior. 

Bem.

O que quer dizer que os efeitos da Onda Galáctica já são perceptíveis.

Eles são perceptíveis para alguns humanos, mas também para a Terra, através de tudo o que vocês observam. 

Então, a Onda Galáctica, há as datas que foram dadas, em particular pelo calendário Maia.

Obviamente, aqueles que conhecem desde muito tempo esta data haviam baseado todo o plano deles de dominação
e de escravidão da humanidade em circunstâncias cataclísmicas ligadas, não à Onda Galáctica para eles, mas

ligadas ao que foi chamado de Hercobulus (Hercólubus) ou Némésis (Nêmesis), ou seja, a Anã Marrom [Naine Brune],
companheira desses sistemas solares nos quais estamos. 

Bem.

Portanto, eles sabiam pertinentemente que todos os 25.920 anos se reproduzia um cataclismo importante sobre a
Terra, que destruía toda forma de vida.

Eles haviam então antecipado, porque eles conhecem isso desde muito tempo, e «calculado», o plano deles nesta
data de aniversário dos 25.920, que caía em 21 de dezembro de 2012. 

Uma data da qual, agora, muitas pessoas, através dos filmes, através dos escritos, através dos pesquisadores,
conhecem a importância. 

O.M. AÏVANHOV – 21 de novembro de 2010
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Toda a sutileza da Confederação Intergaláctica da Luz foi antecipar esta data para, de algum modo, frustrar o avanço
(*) dos fantoches, não é? 

É exatamente o que aconteceu, uma vez que pudemos (para aqueles que seguiram o cenário, não é?)
eliminar [blackbouler] (eu adoro essa palavra), eliminar Nibiru, ou seja, a embarcação dos Annunaki. 

O que era essa embarcação dos Annunaki?

É uma embarcação metálica de um tamanho considerável, bem maior do que a Terra, que estava em órbita ao redor
de Némésis / Hercobulus e que, devido à aproximação de Hercobulus, provocava, por sua rotação e pela passagem
na «proximidade» da Terra, um reforço do que se chamam as forças gravitacionais, nas quais vocês estão fechados. 

No mês de agosto de 2009, quando houve a entrega das chaves Metatrônicas houve, ao mesmo tempo, uma
irradiação Gama, que foi focalizada (é a palavra exata) e condensada, dirigida diretamente sobre essa Embarcação,
que estava em aproximação e que foi, então, eliminada para bem mais longe, do outro lado, se querem, de onde ela

orbitava. 

O que quer dizer que jamais as forças de compressão gravitacional se reproduzirão neste planeta. 

Desde aquele dia, desde o mês de agosto de 2009, a Luz se estabelece sobre esta Terra. 

Agora, é verdade que, de modo sincrônico, em algum lugar, há a chegada de Hercobulus e há a chegada da Onda
Galáctica.

A Onda Galáctica, os raios gama, vocês devem compreender que é a verdadeira Luz constituída das partículas
Adamantinas. 

Vocês, o que vocês observam, é algo de terrível, porque provoca mutações genéticas, penetra todos os tecidos,
isso... como dizem seus cientistas... ioniza todos os tecidos e provoca a morte dos tecidos em carbono.

Mas isso permite revelar a Luz. 

Então, obviamente, vocês penetram nesta Onda Galáctica. 

Aliás, desde muito numerosos anos, eu o disse ontem, eu anunciei que o conjunto dos grandes acontecimentos
planetários ocorreria a partir do momento em que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico estivessem todos

novamente acesos.

É efetivamente o caso, já desde este ano. 

Agora, como vocês sabem, a maior parte está em pré-erupção, em erupção ou em pós-erupção, o que traduz os
movimentos extremamente importantes ao nível do planeta. 

Então, sim, obviamente, a Onda Galáctica já está aí. 

Agora, e como o sabem, não é a Onda Galáctica, nem Hercobulus que dão os quadros precisos da ação da Luz e da
ação da Anã Marrom, que foi separada do verdadeiro Sol.

Dão um quadro temporal específico, que é um tempo astronômico, ao qual deve responder um tempo planetário
humano ligado à 3ª Dimensão dissociada.

E, nesse quadro, é a Terra, e unicamente a Terra, quem decide. 

A Onda Galáctica, vocês já estão dentro. 

Agora, o afluxo das partículas Adamantinas, como o sabem também, é regulado pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica.

É preciso ajustar a boa dose sobre a Terra.

Demasiado, e transborda, isso quer dizer que não está bom.

Não o bastante, não vai rápido o bastante, não está bom tampouco. 

Portanto, há um ajuste que se faz e que depende, é claro, de seu trabalho para vocês, como humanos, sobre
a Merkabah interdimensional coletiva. 

Quer dizer que, se vocês decidem, onde quer que estejam sobre este planeta, que a Ascensão é amanhã, vocês
podem desencadear, vocês mesmos, a Ascensão amanhã. 

Não há mais qualquer limite, são vocês, como seres humanos, coletivamente religados com
a Merkabah interdimensional coletiva que, em acordo com a Terra, podem desencadear o movimento final. 

Vocês são, portanto, responsáveis por sua própria evolução.

Então, agora, quem vai dar o sinal?

 Será que é um humano, será que é a Confederação Intergaláctica, será que é um Arcanjo, será que é o povo
intraterrestre, será que é a própria terra que vai anunciar, pelos seus abalos e pelo seu pré-basculamento dos polos,

a Verdade do que vai chegar? 

Nós não sabemos mais do que vocês, mas nós sabemos, é claro, como o dissemos, uns e outros, ontem, que é algo
que acontece agora. 

No agora, compreendam, pode ser imediatamente, enquanto se está aí, como pode ser, o mais tardar, daqui até o
final do próximo ano. 



Portanto, isso quer dizer que vocês estão num período em que, efetivamente, o cenário, tal como foi escrito pelos
profetas do antigo tempo, e mesmo através do que foi visto hoje pelas pessoas que acessaram o Estado de Ser ou,
em todo caso, a memória do Éter, de algum modo, que não é a memória do astral, que acessaram, pelas percepções

novas e os novos corpos o que vai acontecer, veem essas imagens. 

Mas as imagens mudam dia a dia. 

Mas, o que é importante compreender é que, agora, o fruto está maduro, e ele pode passar na Dimensão nova de um
instante para o outro. 

É claro, há datas limites, há reuniões que lhes foram dadas.

Por exemplo, Maria marcou reunião com vocês para 17 de dezembro, às 21h [hora francesa – 18h no horário de
Brasília], mas, se necessário, será antecipada. 

Não é uma reunião fixa que vai determinar a evolução da Terra, é a própria Terra e vocês todos reunidos
pela Merkabah interdimensional que trabalham para isso. 

Portanto, os 3 dias, eles irão ocorrer, eles não irão ocorrer, de maneira, como dizer..., preliminar ao basculamento dos
polos?

Se preciso, eles não irão ocorrer. 

Se um número suficiente de seres humanos tiver este impulso do Espírito para ir para o Estado de Ser, então, tudo
pode ocorrer agora, doravante, extremamente rápido, de um minuto para o outro. 

Tudo está pronto. 

O Arcanjo Uriel, vocês sabem, está muito presente, o Cristo está agora presente em seu Éter, tal como ele partiu, e
tudo pode se realizar de um minuto para o outro. 

Vocês estão, como eu digo a cada vez, dentro, mas aí, até o pescoço.

Na Luz, hei, não na caca.

*** 

Questão: uma Vibração no nível da Coroa da cabeça pode estar ligada à Vibração do Coração?

É exatamente a mesma coisa, dado que, na Coroa da cabeça há a imagem da Coroa do Coração. 

O ponto ER, que corresponde ao 9º corpo, e no cabelo de Buda há a Coroa Radiante da cabeça, ao centro, a Coroa
Radiante do Coração. 

Portanto, é normal que, a um dado momento, pela irradiação, por exemplo, de um Arcanjo ou de Um Amigo, vocês
tenham a capacidade para entrar em ressonância e para perceber diretamente no nível do Coração. 

E a cada dia, lembrem-se também do que dizia Sri Aurobindo, vocês têm a capacidade para receber diretamente as
partículas do Sol no Coração, sem passar pela cabeça.

É uma realidade Vibratória. 

Vocês vão constatar, por toda parte ao redor de vocês, cada vez mais seres que tinham dificuldade, mesmo se
estivessem abertos no nível da cabeça ou do sacro, para instalar a Vibração do Coração.

Isso começa. 

As quatro semanas que se chamam, eu creio, no calendário: «o advento», portam bem o nome, vocês vão poder
contar os dias e abrir cada dia as pequenas janelas do calendário.

Cada dia será uma surpresa.

*** 

Questão: qual é a diferença entre Vibração do Coração e Fogo do Coração?

Há uma diferença importante.

A primeira etapa da abertura do chacra do Coração (e do 9º corpo o mais frequentemente, atualmente, é conjunta) vai
se traduzir por uma pressão, uma ‘barra no peito’. 

Devido à ativação da nova Tri-Unidade, a inversão do Triângulo dito Luciferiano, hoje ativado no Coração, vai dar
pressões no peito.

Em seguida, vocês vão sentir Vibrações em turbilhão, ou ao redor do chacra, ou ao redor do que é chamada a Coroa
Radiante do Coração. 

Vibrações que seguem ritmos específicos, de acordo com seus humores, de acordo também com o humor do



cosmos. 

E, a um dado momento, esta Vibração será substituída por uma sensação indefinível, primeiramente de respiração.

É como se o coração, ao invés de bater, se põe a respirar.

E é bem o Coração e o chacra do Coração que se põe a respirar. 

Naquele momento, o Fogo chega.

É um Fogo que corresponde a agulhadas extremamente rápidas ou Vibrações extremamente rápidas com um Fogo
devorando, mas que não queima. 

É muito difícil explicar com palavras, enquanto vocês não o viveram.

Aqueles que o viveram compreendem perfeitamente esta expressão do ‘Fogo do Coração’. 

Isso pode dar um verdadeiro calor no corpo.

É um Fogo que consome, ele consome simplesmente o que eu chamaria as partículas falsificadas de carbono e lhes
permitem agregar, literalmente, as partículas Adamantinas ao nível do ‘canal do Éter’, do Sushumna, do canal da

Coroa Radiante do Coração e do ‘canal de Cristal’ e, em seguida, na escala do corpo inteiro. 

Esse processo, que se realizava de modo extremamente lento há ainda alguns anos (mesmo para aqueles que foram
os «primeiros»), vai hoje muito rapidamente. 

Isso quer dizer que vocês podem passar, de um dia para o outro, de um período de pressão no peito para a
percepção do Triângulo da Tri-Unidade ou simplesmente para a percepção da Coroa Radiante e se estabelecerem

espontaneamente no Samadhi o mais alto, na Alegria Interior que acompanha sempre o Fogo do Coração. 

Mesmo se a Alegria possa acontecer, para alguns, no fundo de um leito, com dores terríveis por toda parte.

Isso não retira a Alegria.

*** 

Questão: sentir uma Vibração diferente à direita e à esquerda é um sinal de desequilíbrio?

Do corpo sim, é um desequilíbrio.

No nível dos chacras, não. 

Há alguns seres, por exemplo, que percebem mais as Estrelas do lado direito.

Outros, do lado esquerdo.

Outros, no nível do chacra do Coração, nesse momento, em particular, vão sentir pressões muito fortes de um lado ou
do outro, que correspondem ao trabalho nos chacras de enraizamento da alma / Espírito, nos pontos Cristo / Miguel,

mais de um lado do que do outro. 

Cada indivíduo vive diferenças específicas. 

Agora, a diferença de percepções de alto ou baixo, de um lado ou do outro do conjunto do corpo, geralmente, é uma
defasagem do conjunto do corpo etéreo.

É independente dos processos atuais.

Os processos atuais não podem descentrar, bem ao contrário, eles centram e alinham.

*** 

Questão: a que corresponde o fato de sentir como um segundo Coração no lado direito do peito?

Mas porque no chacra do Coração há uma haste que passa da parte de trás para frente, portanto há, geralmente, no
nível da vértebra chamada D5, a 5ª vértebra dorsal, o ponto de entrada das energias do canal do Éter. 

Vocês sabem, o Sushumna (canal do Éter) está forrado, doravante, para os ‘mutantes’,

[NOTA: os mutantes são aqueles que ativaram, já desde alguns anos, o despertar da Kundalini. Eles receberam o Espírito
Santo, eles têm as bainhas dos chakras perfuradas. Eles se uniram, pela energia do Espírito Santo, à energia da Kundalini, e

essas duas energias se elevaram ao mesmo tempo, ativando os novos corpos e lhes conferindo o status do que eu tenho
denominado ‘mutante’, mas são seres totalmente despertos. OMRAAM (09.05.2009)]

 pelas partículas Adamantinas e são essas partículas Adamantinas que se agregaram no canal do Éter, que penetram
atrás, no meio do Coração, e pelo ponto que foi dado por Mestre Ram. 

É um protocolo que foi dado há algum tempo, concernente, justamente, à ativação de alguns circuitos ao nível do
Coração e esse ponto extremamente preciso e sob a 5ª vértebra dorsal (**). 



Após, como foi dito, e eu o disse ontem também, isso pode, por vezes, difundir lateralmente, mas isso são também
outros circuitos que se ativam. 

Pelo momento, vocês têm os circuitos, Anael lhes falou ontem sem lhes dizer a totalidade. 

Há as correspondências e as ressonâncias, obviamente, entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do
Coração, ponto por ponto. 

Há 6 pontos que foram dados por Mestre Ram.

Há também 12 pontos ao nível da cabeça.

Há, obviamente, 6 pontos posteriores e vocês começam a perceber e a sentir alguns desses 6 pontos posteriores. 

E eu não os darei hoje, senão vou me fazer incendiar por Um Amigo...

***

Questão: nos protocolos ligados às Estrelas de Maria, se sentimos dores na parte de trás da cabeça, isso
corresponde a um bloqueio?

Não há qualquer bloqueio.

As energias podem ser extremamente violentas, atualmente, no nível de algumas das Estrelas da cabeça. 

Vocês vão se aperceber, por exemplo, de que alguns vão sentir queimação em Ki-Ris-Ti.

Outros vão sentir um peso de chumbo, no momento das meditações, sobre o Triângulo da Terra, atrás, entre Ki-Ris-
Ti, Visão e OD, que darão, se quiserem, sensações de peso muito intensas. 

Outros vão sentir mais os pontos adicionais, ligados ao basculamento do Triângulo Luciferiano e, outros ainda, vão
sentir os pontos laterais.

É perfeitamente normal, não há bloqueio. 

A partir do momento em que vocês sentem essas energias ao nível da cabeça, não se pode falar de bloqueio. 

Os únicos lugares onde podem existir bloqueios, mas que vão se resolver por si, pelo que se chama a agregação das
partículas Adamantinas sobre o canal mediano da coluna vertebral, as pessoas que, por exemplo, tiveram acidentes

ao nível do sacro, ou ao nível de fraturas vertebrais, podem sentir, efetivamente, dores, inflamações. 

Mas não é, propriamente falando, um bloqueio das energias espirituais.

É justamente ligado à ‘ação das energias espirituais’, mesmo se é inflamatória, que vão provocar um afluxo de Luz
Vibral sobre as zonas que foram fraturadas ou que estão demasiado doentes, portanto, isso vai se arranjar pouco a

pouco, mesmo se, no momento, isso possa dar dores por vezes bastante fortes. 

Portanto, nenhuma inquietude a ter. 

Lembrem-se da palavra mestre: a Luz é inteligente e ela segue sua Consciência.

Exemplo: vocês pedem à Luz para se colocar em tal lugar, ela ali irá.

Não é uma oração, é somente um pensamento consciente ligado à Atenção e à Intenção de colocar a Luz Vibral em
tal lugar.

É tão simples assim.

*** 

Questão: o ponto AL corresponde à Atenção?

Há dois quadros referenciais que lhes foram dados. 

Atenção para não fixar as coisas. 

O ponto AL está ligado ao Fogo.

Ele está ligado, efetivamente, à Atenção. 

O ponto OD está ligado à Terra.

Ele está ligado à Intenção, à manifestação da Intenção sobre a Terra. 

O ponto IM está ligado ao Ar e o ponto IS está ligado à Água. 

Aqui, você tem, à esquerda, a Ética, à direita a Integridade. 



Mas você pode girar esta Cruz em 90º.

Portanto, não fixe as coisas. 

De qualquer modo, as Estrelas, mesmo se os pontos são pontos de Vibração que foram atribuídos, mas, como vocês
começam a perceber, tudo isso gira. 

E os pontos AL vibram ainda aqui, mas alguns o sentem aqui, não é?, devido à reversão. 

Do mesmo modo, há uma ‘alquimia’ que se cria no nível dessas 12 Estrelas, porque fala-se de Coroa Radiante da
cabeça. 

Ao nível do Coração, será a mesma coisa. 

Há pontos periféricos que estão nas costas, que vão sofrer alquimia juntos.

Portanto, não fixe as coisas. 

O ponto AL é a focalização da Atenção, mas isso pode ser também a Ética, ou seja, o que vai guiá-los.

Tudo depende do que vocês chamam de Ética, de Integridade e do lugar onde vocês se colocam. 

Se, para vocês, a Ética for o seu primeiro movimento [primum movens], digamos, quer dizer, a sua primeira Intenção, se
quiserem, consciente, o ponto Ética vai se deslocar sobre o ponto AL. 

Aí está como isso funciona. 

E, naquele momento, o que vai acontecer?

Vocês não têm 90º, vocês têm uma transmutação que se faz. 

Vocês têm, naquele momento, Ética aqui, Integridade sobre OD,  Ética, portanto sobre AL e, naquele momento,
a Atenção vem sobre IM e a Intenção vem sobre IS.

Não são os elementos que mudaram de lugar, mas os ‘atributos’ dos elementos, ligados aos 4 Pilares, que se
modificam.

*** 

Questão: ao que corresponde o fato de sentir, de modo intermitente, sensações de calor no nível do sacro?

É normal.

No que concerne ao sacro, é o Fogo da Terra. 

Ora, há ondas telúricas e circulações enormes que se produzem, nesse momento mesmo, no nível do magma.

Há uma redistribuição do magma Terrestre que está ligada ao basculamento dos pólos, que se vê através dos
movimentos das grandes placas tectônicas de todo o planeta, que estão se movendo. 

Em momentos específicos, vocês vão se aperceber de que o sacro se põe a Vibrar, a aquecer muito forte, mas que
não é constante e que vocês não têm a mesma ação como a que vocês podem ter no seu próprio Coração ou na

Coroa Radiante da cabeça, ou no nível do sacro. 

Lembrem-se de que vocês foram conectados, desde pouco tempo, devido à liberação do núcleo cristalino Terrestre,
vocês estão reconectados ao núcleo cristalino Terrestre, ao que se chamam de ‘raízes Intraterrestres’, de maneira

Vibratória e bem real. 

E, portanto, vocês estão sujeitos às Vibrações da Terra e ao movimento do magma da Terra, quando outras cadeias
de vulcões vão se reacender. 

Naquele momento, vocês sentirão também, ao nível de suas costas, essas pressões de Fogo, porque, pelo sacro,
vocês são religados também às suas raízes Intraterrestres pelos pés, mas vocês são, sobretudo, religados à

circulação do magma ao nível da Terra. 
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Portanto, é perfeitamente lógico. 

É muito mais fácil dirigir, pela Atenção, a Coroa Radiante da cabeça e do Coração, para aqueles que a percebem, do
que ao nível do sacro. 

Mas vocês podem também agir sobre isso, quer dizer, por exemplo, se seu sacro se torna demasiado caloroso e
demasiado quente, pode-se também, atenção aí, despertar tudo o que não foi resolvido ao nível do 1º chacra, ou

seja, tudo o que está ligado à esfera sexual, ao desejo, à sensualidade. 

Eu não falo do amor entre os seres, mas eu falo verdadeiramente de despertar de forças da Kundalini, que não
conseguem subir, com sonhos bizarros, sonhos de orgias, sonhos de orgasmos espontâneos, mesmo simplesmente,

mas que traduzem unicamente um desequilíbrio naquele nível, hein! 

Aí, naquele momento, isso quer dizer que a estase, ao nível do sacro, é muito demasiadamente importante. 

Portanto, vocês podem perfeitamente, aí também, se deitar sobre as costas, ou seja, colocar-se na pressão sobre as
costas, focalizar sua Atenção sobre o sacro e pedir à Luz Vibral para fazer voltar a subir esta energia para o Coração.

E aí, isso irá obedecer, sobretudo nos momentos em que estiver muito forte.

*** 

Questão: sinto o sacro de maneira dolorosa e a dor desce igualmente no nível das pernas. Por quê?

Perfeitamente.

Quando não consegue subir, desce. 

Isso se chama de ‘fugas’ da Kundalini.

É necessário fechar a torneira de baixo e abrir a torneira de cima. 

Do mesmo modo que poderia ali haver resistências ligadas ao medo ou à abertura ao nível do Coração, no nível do
sacro, é uma série de resistências que atinge o que se chama de 1º chacra. 

Não é unicamente a sexualidade, pode ser também o apego ao seu próprio corpo de carbono. 

Portanto, aí, é preciso fazer o que eu disse com relação ao trabalho no sacro e também focalizar a atenção, a
Consciência, sobre o chacra do Coração, cada vez mais. 

Isso irá permitir fechar a torneira de baixo e voltar a subir para o Coração.

Não é um bloqueio.

É, se quiser, o período de depuração que você vive. 

Mas é preciso estar bem consciente disso e não deixar se tomar por impulsos, quaisquer que sejam.

*** 

Questão: na meditação, sinto por vezes impaciência nos membros, que me incitam a levantar. Ao que isso
corresponde?

Então, cara amiga, a partir do momento em que os espaços de meditação podem desembocar em fenômenos ao nível
dos membros, sejam sensações de atrito ao nível dos tornozelos, os laços, para impedi-los de decolar, sejam

sentimentos de dormência ou de Vibrações nos membros ou seja, como você descreve, fenômenos de impaciência,
de necessidade de se mover, isso apenas faz traduzir um período de ajuste às energias e também, do mesmo modo,

que os laços que estão bloqueados, o fato de não ter o direito de decolar pelo momento, lamento. 

Isso significa que, nesse caso, será melhor continuar a meditação?

Sim, completamente.

Não há obstrução.

Mas, simplesmente, você não terá o direito de decolar, você não teve ainda o ‘visto’.

O passaporte está aí, mas é preciso o visto também.

Eu posso vender-lhe um visto (rs).

O que você chama de «visto»?

Oh, o que eu chamo de visto, é que não é o momento.

Quer dizer que, como nós o dissemos frequentemente, e nós somos muitos a dizê-lo, que vocês estão



verdadeiramente no limite do ponto de ruptura do equilíbrio do carbono, quer dizer, da matriz. 

Mas vocês devem esperar a Terra, e vocês devem esperar alguns de seus Irmãos e Irmãs. 

Todo o trabalho que vocês fazem, cada dia que passa doravante, é importante, porque ele permite à Luz se fusionar,
cada vez mais, no seu ambiente e no conjunto do planeta. 

E nós esperamos, e vocês devem esperar também, sem serem os salvadores, compreender que, quanto mais os
humanos estiverem prontos para fazer essa viagem ao Estado de Ser, melhor isso irá valer para todo o mundo. 

Aí está, portanto, o seu trabalho no momento, ele é aqui. 

Sem isso, se seu trabalho não fosse aqui, vocês já teriam partido, não é?

O visto é isso.

*** 

Questão: qual é a melhor atitude a ter durante a meditação de 19h00 [16h00 no horário de verão de Brasília]?

Fazer o que lhes é pedido, nada mais.

Esta questão é interessante, porque ela chama outra resposta também. 

Lembrem-se de que a Merkabah interdimensional é o que acontece atualmente sobre a Terra, é a penetração dos
espaços interdimensionais, quer dizer que, no Espírito, mesmo se o corpo estiver ainda aí, no nível de sua

Consciência, vocês não estão mais limitados por um fator temporal. 

Façam o ensaio, por exemplo, às 2 da manhã ou às 5 da tarde, de se dizerem: «eu me ligo à Vibração da meditação
de 19h».

E vocês verão que terão exatamente o mesmo efeito do que quando vocês são sincrônicos. 

Isso é algo que é muito importante a apreender, porque vai se tornar cada vez mais verdadeiro. 

Vocês têm a possibilidade, como estão religados a esta Merkabah e às Dimensões supralumínicas, não é?, às
partículas Adamantinas, vocês escapam, já, ao nível da Consciência, da linearidade do tempo. 

Por exemplo, muitos seres humanos fazem hoje os Casamentos Celestes (***) e se juntam a vocês, e vivem a mesma
coisa que vocês viveram, em tempo real, naquele momento. 

Porque vocês saíram do tempo. 

Portanto, se vocês não têm tempo de fazê-lo às 19h [16h no horário de Brasília], vocês devem apenas colocar sua
19h em outra hora. 

Isso alimentará, do mesmo modo, a Merkabah interdimensional coletiva e isso os alimentará também, do mesmo
modo. 

A energia que vocês constroem doravante com a Merkabah interdimensional coletiva não é cumulativa, mas, a cada
vez, há partículas Adamantinas que vêm se agregar nesta Merkabah interdimensional, mas que são chamadas

também sobre a Terra. 

Elas estão na periferia, no Éter, no nível da magnetosfera e no nível, até mesmo, da ionosfera. 

Quando vocês fazem esse trabalho de conexão das Estrelas ou do Triângulo Tri-Unitário, se vocês o sentem, vocês
chamam, literalmente, essas partículas Adamantinas.

Vocês as chamam para vocês, mas vocês as colocam à disposição dos seres humanos que estão no caminho. 

Portanto, não é um papel de salvador, é o verdadeiro trabalho da Luz.

Mas vocês não estão limitados pelo horário de 19h [16h em Brasília].

*** 

Questão: o trabalho da Luz seria facilitado se colocássemos menos questões?

Totalmente. 

É preciso compreender uma coisa, eu já disse, mas eu creio que é importante. 

Muitas pessoas podem se colocar a questão: «mas por que tantas questões?».

A questão é um meio, se querem, de ir além da questão e dar respostas que não lhes concernem, a vocês, aqui, mas
talvez a dezenas de milhares de outras pessoas em outros lugares.

Isso é importante. 



Porque, por exemplo, se você está completamente só em seu canto, nos extremos remotos de não sei qual país e
você tem Vibrações, você não sabe o que é.

Você vai ser dirigido para compreender o que você vive. 

Nada acontece, jamais, por acaso. 

Há 25 anos, quando os primeiros seres começaram a viver a mutação em curso, quando as novas frequências
justamente começaram a se ativar, em agosto de 1984, os primeiros seres que começaram a ter dores de cabeça,

zumbidos nos ouvidos, o que eles fizeram?

Eles foram ao médico. 

Eles criam [acreditavam] ter tumores na cabeça.

E para aqueles que eram espirituais, eles pensavam estar subjugados ou possuídos. 

Mas, hoje, todo o mundo sabe o que significam esses sintomas. 

Em todo caso, eu espero, entre as pessoas ligadas. 

E há pessoas que continuam a vivê-los, sem saber o que é.

E bem, tanto melhor para elas.

Talvez elas não necessitem de resposta.

Não é a resposta que dá a Ascensão, hein, não é a compreensão, nós sempre dissemos isso.

É a Vibração.

*** 

Questão: por que erro frequentemente de caminho, dando-me conta bem mais tarde?

Isso está ligado à transformação do funcionamento de seu cérebro, que é, ele também, bem real. 

Vocês sabem que o cérebro humano e os comportamentos humanos estão diretamente em ressonância com o que
acontece sobre a Terra e no Sol. 

Dado que o Sol se modificou, dado que a frequência de ressonância Schumann se modificou profundamente sobre a
Terra e que ela tende para um campo zero, seu cérebro segue o movimento e, portanto, vocês vão se aperceber que

se tornarão «doidinhos» («neuneu»). 

Não é a velhice, é um modo de transformação da Consciência em que vocês podem permanecer (vocês vão se
aperceber disso, se é que já não é o caso) horas no mesmo lugar sem nada fazer e vocês têm a impressão de que

permaneceram 5 minutos e um tempo louco passou. 

E às vezes, vocês dirigem, vocês entram em vocês e vocês se reencontram talvez a 100 Km depois do destino. 

Do mesmo modo, os seus comportamentos se modificam. 

Vocês não podem mais assistir televisão (enfim, eu espero para vocês), vocês não podem mais ler, etc., etc.. 

E, em contrapartida, vocês têm acesso a outras informações.

Mas isso é a multidimensionalidade da Consciência, onde o cérebro e, sobretudo desde menos de um mês, onde a
irradiação do Sol não passa mais diretamente pela cabeça, mas chega diretamente ao Coração.

Isso faz uma grande mudança para o funcionamento do cérebro. 

E é apenas o início, vocês não viram nada. 

O dia em que vocês souberem mais, como vocês dizem, isso quer dizer que vocês estão passando no Estado de Ser. 

***

Questão: o mental pode falsificar as sensações que podemos receber?

O mental não, mas emoções sim. 

E, aliás, é a ‘grande armadilha’ do que se chamam de energias Luciferianas. 

As energias Luciferianas são percepções energéticas reais, que evoluem num modo profundamente diferente das



energias Supramentais. 

Em resumo, há um tipo de energia que se chamam as energias eletromagnéticas ou magnéticas, etéreas.

E há as energias que se chamam Supramentais.

O mental dificilmente tem acesso à energia.

O emocional, extremamente facilmente. 

Quer dizer que basta, para um ser humano, desencadear uma emoção (e vocês conhecem todos isso) para sentir
uma energia. 

Por exemplo, vocês se apaixonam.

O que acontece?

Vocês se arrepiam. 

Será que é o Supramental?

Não, são suas emoções.

Isso está ligado ao complexo físico-etéreo inferior. 

O mental nada tem a ver com isso.

Mesmo se é o que vocês poderiam chamar, não sei, uma alma irmã, uma chama gêmea ou um reencontro mega-
cósmico. 

Isso permanece e residirá sempre do ‘astral’, ou seja, energias eletromagnéticas que dão uma característica de
energia específica, que pode circular rapidamente, que dá uma corrente de ar. 

É por isso que jamais nós empregamos a palavra ‘energia’, nós escolhemos a palavra Vibração ou Luz Vibral, porque
as características são profundamente diferentes. 

Então, muitos seres humanos se deixaram embarcar pelas energias ditas eletromagnéticas da qual participam, vocês
compreenderam, as energias sexuais, da qual participam as energias da sedução, da qual participam as energias

das emoções. 

A energia Supramental nada tem a ver e nada tem a fazer, e não pode ser comparada de modo algum à energia
emocional. 

Dois mundos totalmente diferentes. 

O que é a emoção?

É o que põe em movimento, é uma reação. 

A emoção está ligada ao Fogo por atrito, ou seja, à ação/reação, lei de ação/reação, lei da matriz. 

O Supramental é uma energia que Vibra ao nível Supramental, é uma Vibração e ela se traduz pelo acesso a níveis
de Consciência profundamente diferentes. 

Se, agora, uma energia Supramental lhes dá vontade de ter uma relação sexual, não é a energia Supramental,
certamente não.

É preciso efetivamente fazer a diferença.

Todas as escolas iniciáticas Luciferianas são baseadas nisso, na energia. 

Ao que está ligado o 3º olho?

Vocês sabem que os chacras estão ligados 2 a 2.

O primeiro chacra está ligado ao 4º chacra.

O 2º chacra está ligado ao 5º chacra. 

E ao que está ligado o 3º olho?

Ao plexo solar, às emoções. 

Ao que está ligado o Coração?

Ao 7º chacra. 

Portanto, à Coroa na Coroa do 4º ao 7º, é normal. 

E a Coroa do 3º olho Luciferiano, no 3º chacra, é também normal. 

Vocês têm a distinção fundamental entre o que é da ‘ordem do Supramental’ e o que é da ‘ordem do emocional’,
chamada também de Prometeica ou Luciferiana.

A sede das emoções é o fígado. 



O mito de Prometeu, eu os engajo a reler, é a águia que vem comer o fígado todas as noites e que obriga o corpo e o
fígado a se reconstituírem energeticamente. 

É o mundo da matriz, que os impede de aceder ao Coração. 

A passagem do ego ao Coração se faz pela Porta Estreita.

É a Crucificação.

É o final da Ilusão Luciferiana, é não mais estar no olho do 3º olho, mas estar na Coroa de Glória e da Redenção.

É Vibrar pelo Coração e não mais pelo ego. 

Vocês veem porque chamamos a isso Vibração ou Luz Vibral?

Não é mais a energia, no sentido em que vocês entendem, ao nível humano.

Nada tem a ver. 

E muitos seres se fazem ainda enganar por essas energias ditas espirituais Luciferianas. 

Tanto que falarão a vocês de abertura do 3º olho.

O 3º olho é uma falsificação da Coroa. 

Olhem, mesmo nos textos Védicos, mesmo na época de Patanjali, os ‘Yoga Sutras’, os textos os mais autênticos, eles
falam de duas pétalas de Ajna chacra, certo?

Ora, vocês não acham bizarro que todos os chacras giram em círculo, mas aquele, ele não gira, apenas faz duas
pequenas faixas?

Bem, evidentemente, uma vez que foi ‘falsificado’. 

Agora ele gira, ele está restabelecido.

Vocês veem a diferença? 

E mesmo nas tradições, vocês foram fechados na Ilusão Luciferiana.

Então, as forças espirituais ilusórias tiveram bonito jogo de ativar o 3º olho e muitas escolas iniciáticas falam do 3º
olho. 

Mas o 3º olho não é espiritual, ele é Luciferiano, uma vez que é limitado pelo Bem e o Mal, o que vocês chamam de
‘julgamento’ e de ‘discernimento’.

Portanto, energia eletromagnética e energia dita astral, de um lado.

Do outro lado, outra gama de frequências e de luz. 

Num caso, é a luz da emoção, é a luz do prana, é a luz da sedução da vida (sem lado negativo nessa palavra, hein,
eu entendo efetivamente, sedução, seduzir, isso quer dizer atrair). 

E, do outro lado, liberação.

Não atração e gravidade, não ação/reação, mas ação de Graça, Luz Vibral, liberação, Alegria (e não prazer). 

E todas as palavras que nós escolhemos juntos, no nível dos Melquisedeques (a noção de Luz Adamantina, a noção
de Luz Vibral, a noção de Estado de Ser), todas essas palavras foram escolhidas com extrema vigilância, porque elas

são portadoras, como vocês sabem, de uma energia. 

E nós poderíamos ir muito longe com isso.

*** 

Questão: todos me dizem que eu não estou suficientemente ancorada.

Então, cara amiga, não ouça jamais os conselheiros. 

Há seres que vão dizer que você não está ancorada.

Por quê?

Porque eles estão na materialidade ou eles têm medo de que você decole. 

São as teorias «new age» de dizer: «precisa estar ancorado».

Mas vocês estão ancorados, uma vez que estão aí, não? 

Isso quer dizer o quê? 

Recoloque um pouco as coisas no seu contexto.

Qualquer um que faz tratamentos vai dizer: «você não está ancorado».

E vai querer ancorá-lo com as técnicas X ou Y. 



Alguém que não está ancorado é alguém que delira.

Mas você, se você vive estados multidimensionais, isso quer dizer o quê?

Que você está ancorado em uma outra realidade, que não é a ancoragem do 1º chacra, mas a ancoragem no nível do
que se chama de Intraterra. 

Em nome de que esta ancoragem na Intraterra, que lhe dá o impulso para Ascensionar, não é uma ancoragem?

É uma ancoragem em outra Dimensão. 

Agora, efetivamente, se você fosse incapaz, inteiramente, de efetuar suas ações quotidianas, poder-se-ia falar de
ancoragem. 

Quando eu digo que os conselheiros não são os pagadores, é que frequentemente as pessoas que lhe dizem isso
são pessoas que têm medo, justamente, das outras Dimensões.

Simplesmente.

Se vocês estão aí, é que vocês estão ancorados.

E eu falo tanto do corpo como psicologicamente, quando vocês vivem os processos energéticos que vocês vivem. 

Então, obviamente, aqueles que não os vivem e que estão na espiritualidade Luciferiana, vão sistematicamente lhes
dizer que vocês deliram, ou que vocês não estão ancorados, ou que vocês estão no ego, é a moda.

*** 

Questão: eu sinto, mas não consigo visualizar.

Cara amiga, a visualização é o quê?

Eu sei que na «new age» fala-se muito de «visualização», de visualizar tal Mestre, visualizar a Luz, visualizar a
Chama Violeta, a Chama Turquesa, a Chama Vermelha etc.. 

O que é que a visualização, que era, há ainda 10, 20 anos, considerada como o auge da espiritualidade, não é?

É a Ilusão Luciferiana. 

No Coração, não há necessidade de visualizar.

Há o conhecimento direto.

A visualização de olhos fechados recorre ao 3º olho e, portanto, a Lúcifer.

Nada mais, nada menos. 

Portanto, é preciso agradecer não visualizar.

Você é preservada de um grande perigo.

E não gracejo, de modo algum.

A atividade de visualização utilizada nas técnicas (que, aliás, depois de tudo, podem ser muito eficazes) está ligada
à Dualidade e a Lúcifer, a ninguém mais. 

Será que, quando vocês estão nas Dimensões Unificadas, no corpo de Estado de Ser, vocês têm olhos?

Não.

E, no entanto, vocês veem tudo. 

Como é que vocês veem?

Pelo Coração. 

Portanto, falar de visualização, hoje, com o que nós lhes desvendamos e colocamos em ligação ao nível Vibratório,
com vocês, é preciso bem compreender que é uma vantagem não visualizar. 

A visualização está ligada ao 3º olho e a nada mais.

E certamente não ao Coração. 

Portanto é preciso, sobretudo, não aprender.

E se vocês souberem fazer, vocês devem desaprender.

*** 



Questão: quando se percebe muitas coisas ao nível do Coração, mas não na cabeça, é um sinal de
desequilíbrio?

Não, é um sinal de realização.

*** 

Questão: ontem, após as efusões Vibratórias, tive vertigens, ao mesmo tempo me sentindo muito bem. Ao
que isso corresponde?

As vertigens estão ligadas à hiper-rotação dos chacras do Coração e da cabeça. 

O reajustamento às energias Vibrais, as modificações de percepção ligadas às vertigens, que muitos de vocês podem
sentir, não estão ligadas ao basculamento dos pólos, pelo momento. 

Elas estão ligadas ao basculamento de algumas estruturas existentes ao nível de seu cérebro e a uma redistribuição
da energia elétrica ao nível de, como eles chamam isso..., ao nível do ouvido interno. 

Os canais semi-circulares, que são responsáveis pelo equilíbrio no nível do ouvido interno, modificam-se muito
profundamente, uma vez que há sons que são ouvidos, que são ligados à construção do Antakarana, os Cordões

Celestes, que modificam, com isso, as estruturas Vibratórias reais, nos níveis neurológicos, nos diferentes setores do
cérebro. 

Portanto, as vertigens podem ser efetivamente bastante frequentes, assim como uma alteração de percepção de seus
próprios campos, a impressão se ser maior, de se bater (tropeçar) ou a impressão de ser menor.

Todas essas variações são normais.

*** 

Questão: quando as Vibrações do Coração se acompanham de visões, é melhor fugir delas?

Não, cara amiga.

Não deve confundir visualização (a visão do 3º olho) e a verdadeira visão desencadeada pelo Coração. 

Vocês têm a explicação que foi dada, maravilhosamente, por uma das Estrelas de Maria, que é No-Eyes, que
corresponde à Visão (****). 

A verdadeira Visão não está ligada ao 3º olho, ela está ligada ao ponto que está atrás e está ligada ao Coração, é
claro.

Não é de modo algum a mesma coisa que o fato de ver ou projetar uma visualização pelo 3º olho.

Portanto, é efetivamente ligada ao Coração e à ativação do ponto Visão.

Lembrem-se.

Frequentemente a palavra foi deturpada. 

Para o 3º olho fala-se de clarividência.

Mas isso não pode ser a clarividência, o 3º olho. 

A clarividência está ligada à Visão e à Clareza, que nada tem a ver com um ponto que não existe, que está ao centro
de Bem / Mal. 

Eventualmente poder-se-ia chamar julgamento e mesmo não discernimento, porque o 3º olho passa seu tempo a
julgar em bem e em mal. 

É o que se chama a ‘vontade de bem’, aliás, amplamente utilizada pelas escolas iniciáticas Luciferianas. 

Portanto, a verdadeira Visão é uma Visão cardíaca, ligada ao ponto Visão e ao ponto Clareza, que dão ‘Clari-Visão’.

E não ligada ao 3º olho.

***



Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, estou muito contente por ter podido acolher tantas questões.

Quanto a mim, eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos e eu espero revê-los em breve. 

Fiquem no melhor possível do mundo.

Até breve.

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

(*) – NDT: Tradução livre da expressão utilizada no texto original «faucher l'herbe sous les pieds», de origem no
século XIV, que significaria «impedir alguém de se guarnecer de meios de subsistência».

(Fonte: http://www.expressio.fr/expressions/couper-l-herbe-sous-le-pied.php)

*

(**) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

*

(***) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010

*

(****) – NO EYES (07.08.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/no-eyes-7-de-agosto-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-no-eyes-irma-da-divina

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=848

21 de novembro de 2010

(Publicado em 24 de novembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***
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~ MUTAÇÃO PLANETÁRIA ~

Eu sou Sri Aurobindo.
Queridos Irmãos e Irmãs encarnados, eu volto a vocês hoje, enviado pelo Conselho dos 24 Anciãos.

A minha intervenção seguirá aquela que eu dei, desde algumas semanas, com relação, antes de mais nada,
à noção de ‘choque’ e com relação em seguida, à mutação solar.

Eu venho a vocês, hoje, com Graças e Bênçãos, falar-lhes da mutação planetária.
Vocês não estão sem saber que existe hoje, sobre a Terra, uma série de eventos acontecendo neste

momento, desvendando um novo paradigma e um novo modo de funcionamento.
A liberação da Terra está em andamento.

A liberação realizada no núcleo cristalino permite à Terra viver agora, em total liberdade, o que ela tem que
viver.

O desaparecimento progressivo dos envelopes de isolamento
denominados heliosfera, magnetosfera e ionosfera, em andamento, permitirá no futuro, sob a ação conjunta

de alguns elementos, a esta Terra transmutar e se estabelecer em meio a uma nova Dimensão denominada 5a.
Dimensão, permitindo à Terra reencontrar a sua sacralidade original.

***

Permitam-me voltar alguns instantes sobre os elementos históricos tendo pré-existido perto da chegada,
justamente, dessas forças de falsificação e de compressão.

Convém então recolocar a história da Terra sobre uma duração de tempo amplamente mais importante do que
essa que vocês vivem hoje.

Cada planeta, criado em meio a todos os universos dos mundos livres, apresenta uma estrutura redonda e oca.
No centro, encontra-se o que é denominado um núcleo cristalino.

Esse núcleo cristalino é um núcleo de ressonância, de conexão e de comunicação com a estrela de origem do
planeta.

A vida, no interior desses planetas, corresponde a uma vida Unificada em conexão direta com a Luz do Sol
Central do qual é oriundo o planeta.

A Luz sendo, naquele momento, constante e não alternada como nos mundos dissociados.
Cada planeta não está, de modo algum, separado do seu Sol Central.

Existem, no interior desses planetas, quaisquer que sejam, uma série de ‘portais’ denominados portais
interdimensionais planetários, permitindo um deslocamento para os mundos mais densos Unificados,

ocorrendo de maneira instantânea, permitindo então não ter que experimentar a própria noção de distância ou
de tempo, qualquer que seja esse tempo, quaisquer que sejam as distâncias existindo em relação às

Dimensões consideradas.

***

Esta Terra foi semeada por formas de vida desde 20 milhões de anos.
Ela foi semeada por formas de vida extremamente evoluídas.
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Toda semeadura de vida acontece, no nível de uma esfera planetária, mediante a deposição, além do núcleo
cristalino, sobre a superfície de mundos interiores como na superfície de mundos exteriores deste planeta, do

que é denominado ‘matrizes cristalinas’.
Essas matrizes cristalinas vão ser matrizes sobre as quais a vida vai se ordenar e se distribuir.

As matrizes cristalinas são onipresentes na Criação.
Algum tempo se passou, algumas vidas se estabeleceram, se desenvolveram em meio aos mundos Unificados

e em meio aos mundos de carbono.
Nós lá, então, nos apresentamos a cerca de 320.000 anos atrás e lá viviam, naquele momento, sobre a Terra e
na Intraterra, povos livres conectados com as suas origens estelares, particularmente os mamíferos marinhos
tais como os denominam, vindos de Dimensões de longe superiores ao que existe ainda na época atual sobre

a Terra.
Esses mundos aquáticos eram, de fato, mundos multidimensionais e seres multidimensionais associados,

frequentemente, a Sirius.
Do mesmo modo, existiram sobre a Terra, no nível das montanhas, seres chamados de Gigantes.

As forças que presidiram para a liberdade desse mundo de então, fizeram o mesmo em meio às estruturas em
carbono, os seres que povoaram este universo e este mundo em particular, tendo estruturas profundamente

diferentes das suas.
Mesmo os Gigantes sendo denominados humanos, eles mediam até 4 metros.

Seu aspecto exterior faria chamá-los, hoje, na sua Consciência, de seres primitivos, o que eles não eram,
obviamente.

Esses seres vivenciaram a moldagem da vida sobre esse mundo, devido à semeadura preliminar pelos
Mestres geneticistas de Sirius denominados ‘Golfinhos’, vindo trazer as matrizes cristalinas sobre a Terra, há

muito tempo.
Uma vida então se desenvolveu de maneira harmoniosa, tanto no interior como na superfície.

***

Alguns elementos históricos (que não me cabe hoje desenvolver) modificaram esta liberdade Dimensional
existente.

Os povos multidimensionais, povoando então a Terra, decidiram partir porque eles sabiam, por causa do seu
estado multidimensional, que se eles fizessem o que vocês denominam, o que nós denominamos nesta

Dimensão dissociada, um ‘combate’, eles seriam condenados a permanecer nesta Dimensão.
Esses vários seres vindos de Sirius como de Orion, decidiram então deixar marcas sobre esta Terra e

decidiram também fazer um juramento que foi o do seu retorno no momento final.
Eles foram enviados para isso pelos Elohim, a cada ciclo.

Gradualmente e à medida dos ciclos, as forças de compressão gravitacionais atraíram cada vez mais formas
de vida.

Almas livres e Sementes de Estrelas, como vocês todos aqui, foram atraídos e cortados da Fonte pelas
condições existentes em meio ao sistema solar, como tantos outros.

Esta, de fato, não foi uma queda.
Ela foi livremente consentida, a fim de evitar que aqueles que permanecessem então aprisionados em número

importante, na superfície deste planeta, não fossem cortados da sua Fonte definitivamente.
Da mesma forma, alguns Golfinhos de Sirius decidiram penetrar na Intraterra, sair da água, evoluir no ar.

Eles são os guardiões da Terra ainda hoje.
Eles unificaram as suas Consciências e permitiram, pela sua Unificação de Consciência, manter, de algum

modo, a persistência de portais interdimensionais Intra-Terrestres.

***

A mutação planetária em curso corresponde ao restabelecimento das condições iniciais livres desse sistema
solar e, portanto, ao desaparecimento das forças de compressão que prevaleceram desde 300.000 anos.

Esta liberação, devido a uma série de fatores, como eu disse, astrofísicos, vai permitir ao planeta encontrar um
tamanho, uma órbita, uma orientação dos seus polos em conformidade com a Unificação.

Eu não irei me demorar sobre o que ocorre atualmente sobre esta Terra e que se amplifica, em vocês como no
corpo planetário.

Isso levará a uma transformação total da menor partícula atômica, sob a influência do que eu havia
denominado, em minha vida, o Supramental.

Essa radiação tem por objetivo modificar a estrutura atômica que constitui cada átomo desta Terra e, portanto,
cada corpo existindo e vivendo sobre esta Terra.

Esta transmutação será acompanhada também de uma modificação intensa do que é chamado de estruturas
do DNA, das estruturas celulares, mas também da forma.



A forma não será mais aprisionada.
A Terra vai passar a outro estado Dimensional denominado, por vocês, a passagem da lagarta para

a borboleta.
A borboleta está livre, ela não está mais presa no sol, o que será o caso para vocês.

A Vida irá se tornar também intraterrestre e livre, alguns vão decidir se tornar os guardiões desta Terra
pacificada e sacralizada.

Alguns irão reencontrar então, naquele momento, a sua linhagem estelar, o seu mundo estelar de origem e a
sua forma de origem.

***

O planeta vive, atualmente, esse fenômeno de expansão.
Eu não vou me ater tampouco sobre o que não me diz respeito, com relação a denominações científicas

referentes à existência dessas forças.
Elas são bem reais e perfeitamente conhecidas dos seus cientistas.

A influência da Luz não é a única a se manifestar de maneira concomitante.
Outros fatores astrofísicos estão em via de acontecer e eu lhes falei longamente da mutação do Sol.

As órbitas planetárias vão mudar.
Alguns planetas serão reabsorvidos em uma radiação solar profundamente modificada, conforme divulgado (*).
A melhor imagem que eu posso encontrar não é absolutamente a palavra destruição nem desconstrução, isso
está em fase de conclusão, mas a melhor imagem que eu posso comunicar a vocês é o momento preciso em
que vocês acordam de manhã, passando de um mundo a outro, levando, para alguns de vocês, algum tempo

para descobrir onde vocês estão, quem vocês são e para recuperar a mobilidade do seu corpo.
A Luz procede exatamente da mesma maneira.

A modificação das forças gravitacionais que se seguem, eu recordo a vocês, de maneira conjunta com a
chegada da Luz, terá exatamente o mesmo efeito.

Vocês estão em um local, em um momento, e vocês estarão em outro local, em outro momento.
Certamente, os Arcanjos lhes disseram para observar o que acontece no exterior, porque o que acontece no

exterior acontece também no interior do seu corpo.

***

O processo de ignição da Terra é exatamente o mesmo que vocês vivem atualmente pelo despertar do Fogo
do Éter ou pelo despertar da Kundalini.

Trata-se exatamente do mesmo processo.
A Terra vive esse processo.

A Terra, então, não estará mais isolada e cortada do resto da Criação.
Vocês mesmos, qualquer que seja o seu futuro em meio a esta transformação, passarão de um estado a outro.

Somente o período intermediário correspondendo ao que vocês vivem agora, que é uma espécie de
introdução, pode mostrar-se doloroso e difícil conforme o ‘ponto de vista’ que vocês adotarem.

Quanto mais depressa vocês superarem a noção do choque, ligado à divulgação e à revelação da Luz, melhor
vocês poderão se estabelecer no seu despertar.

Esse despertar não vai acontecer, inicialmente em todos os casos, de maneira global para todas as formas de
Consciência povoando esta Terra.

Haverá fenômenos de dissimetria e, então, algumas distorções existindo na sua Consciência unidimensional e
na sua Consciência multidimensional.

Alguns de vocês já irão perceber que o seu cérebro, a sua Consciência, o seu Coração não funcionam mais,
em absoluto, da mesma maneira, sem poder precisamente analisar nem colocar palavras sobre isso.

Isso irá se tornar uma verdade cada vez mais evidente para vários seres humanos e para as Consciências
existindo sobre a Terra.

Não se atrasem, é claro, porque isso será apenas um ‘ponto de vista’ e unicamente um ‘ponto de vista’, ao que
alguns poderiam chamar de catástrofes.

É a lagarta que chama isso de catástrofe, absolutamente não a borboleta.
Lembrem-se de que o que acontece sobre esta Terra, acontece no seu corpo, exatamente da mesma

maneira, através das Vibrações e da Consciência que vocês percebem.

***



A mutação planetária está prevista para ocorrer durante um período de tempo definido.
Esse período de tempo tem um limite, um limite temporal, um limite superior, mas eu diria que não existe limite

inferior.
A duração da transformação final ocorrerá de maneira sincrônica para o conjunto da humanidade, a um dado

momento.
Isso corresponde à chegada do centro da Onda Galáctica, que irá se manifestar então por um clarão súbito de

Luz branca e por formigamento.
Naquele momento, vocês não terão nada a fazer.

Onde vocês estiverem, o momento chegará.
Nada há a preparar, nada a temer, simplesmente, aí onde vocês estão, vocês se deitam.
Aí onde vocês estão, vocês estão neste estado de receptividade e vocês irão acordar.

Certamente, haverá algumas percepções picantes e quentes no nível do seu corpo físico.
Isso vai durar apenas alguns minutos e, nos minutos a seguir, vocês serão despertados e vocês estarão na

nova Dimensão.
Evidentemente, alguns irão emergir nesta Terra Ascensionada.

As condições de vida serão profundamente diferentes.
Alguns seres irão se juntar àqueles que vão permanecer sobre esta Terra Ascensionada, em uma outra

Dimensão, levando novas chaves, novos paradigmas, novas revelações.
Alguns seres terão deixado, é claro, este plano bem antes desse processo final.

Eles terão, então, vivenciado o seu processo de Ascensão ou de Translação, de maneira coletiva ou individual,
mas não global.

Cada ser humano, cada Consciência encontrar-se-á precisamente aí onde ela deve estar.
Não tenham qualquer dúvida nem qualquer questionamento em relação a isso.

Não pode ser de outro modo, porque as leis da física, da Luz Adamantina, irão atuar na totalidade e esta lei,
vocês a conhecem, ela tem por nome ‘ressonância’, ‘liberdade’.

O período intermediário antes desse momento final será curto, muito mais curto do que o previsto inicialmente
e anunciado inicialmente.

Isso é uma grande alegria para mim de dizer-lhes.

***

Agora, o mais importante deste período não é qualquer projeção da sua Consciência para saber qual é o
momento, porque vocês irão sabê-lo.

Vocês irão sabê-lo quando este for o seu momento ou então vocês irão sabê-lo quando este for o momento da
Terra.

Intimamente, isso será uma convicção e não um questionamento.
Então, até lá, o mais importante é viver, colocar-se entre os seus ‘4 Pilares’, aproveitar cada sopro, cada

respiração para semear a Paz, a Alegria e a Luz.
Quanto mais vocês semearem a Paz, mais vocês irão colher a Paz.
Quanto mais você semearem a Luz, mais vocês irão colher a Luz.

Quanto mais vocês forem a Paz, mais a Paz fará parte do seu mundo próximo.
Há apenas agora para viver o que lhes havia anunciado e enunciado o Arcanjo Anael com relação a

este Abandono à Luz.
Há aí um paralelo com o Abandono, que é a Confiança na Luz.

Não somente a Luz é tudo, mas a Luz pode tudo, desde que deixá-la trabalhar, desde que deixá-la se
manifestar, desde que serem vocês mesmos esta Luz.

Vários de nós dissemos também a vocês que as partículas Adamantinas, ou Luz Supramental, se aglutinam
literalmente em torno de vocês.

Vocês podem captá-las de maneira ainda mais simples, simplesmente vivendo, experimentando
a simplicidade, a Alegria, permanecendo na humildade, aquiescendo ao que vocês vivem.

Se um caminho se fechar ou se um caminho ou uma decisão se tornar resistente e resistência, então isso
significa que não é um caminho.

Vocês devem estar, além da humildade e da simplicidade, nos tempos que lhes restam, simples e suaves,
jamais descontentes.

Ir para o sentido da Luz, ir para o sentido desta simplicidade e desta humildade irá permitir-lhes conservar
a suavidade.

Suavidade que encontra a Terra no seu corpo planetário.
Os movimentos atuais da Terra vão efetivamente se intensificar, como lhes foi anunciado desde o início deste

ano, mas de maneira que eu qualificaria de exponencial.
O conjunto dos elementos liberados este ano vai se refletir, no nível da vida de 3a. Dimensão que vocês vivem,



por uma mobilização sem precedente dos Elementos, quaisquer que sejam, qualquer que seja o seu
agenciamento.

Não somente vocês nada arriscam, mas vocês são, ainda por cima, convidados a se deixar investir, a ser
atravessado por esta Luz elementar como ela o é.

***

Os Elementos não estão em via de destruir o que quer que seja, mas de reconfigurar literalmente a Terra,
limpando, de algum modo, o que deve sê-lo, da mesma maneira que vocês também podem viver eliminações,

limpezas, a fim de perfazer o reino da Luz.
Mais do que nunca é urgente não resistir.

Mais do que nunca é urgente estar confiante.
Mais do que nunca irá se tornar cada vez mais evidente que somente o Coração lhes permite sentir,

experimentar esta Alegria, esta serenidade e agir no seu ambiente e acompanhar o movimento.
Nada há a fazer senão ir para o sentido do movimento, para o sentido da Onda Galáctica, para o sentido desta

reunificação.
Se sua vida for guiada pela Luz, vocês estarão a cada minuto, a cada sopro, no lugar certo com as pessoas

certas.
Se o seu caminho for aquele de uma Ascensão individual ou de uma Ascensão final, ou mesmo se o seu

desejo e a sua vontade forem o de perpetuar os mundos de carbono, tudo será feito para assegurar que vocês
possam fazer o que a sua liberdade lhes ditar.

Ninguém, absolutamente nenhuma Consciência ou qualquer forma de vida será desviada da sua própria
Vibração.

Apenas o medo e a resistência podem, à vezes, levá-los a experimentar formas de sofrimento, mas essas
formas de sofrimento são apenas ilusórias.

Elas apenas expressam para a sua Consciência a resistência de si mesmos ao estabelecimento da Unidade.

***

É solicitado a vocês, durante este período prévio até o final deste ano, para cultivar cada vez mais em vocês a
Paz, e o Venerável Um Amigo falou longamente disso a vocês.

Porque é através desta Paz, do mecanismo de Consciência e de comportamento, que vocês serão capazes de
viver mais facilmente o mundo desta transição e desta transformação.

Cada vez mais os Elementos, em meio mesmo à Consciência que vocês vivem atualmente, vão se apresentar.
Várias percepções Vibratórias novas e de Consciência vão aparecer, diferentes para cada um, mas que irão

contribuir, para cada um, para se estabelecer na sua Verdade e na sua Unidade.
Tudo o que irá se manifestar a vocês desde agora vai ao sentido da Luz.

Não se preocupem com nada que abundar a sua própria Luz, que estabelecer a sua própria Luz.
É a melhor maneira que vocês terão para servir a humanidade, a Terra e os seus Irmãos Galácticos.

Vocês entram, como disse o Arcanjo Anael, nas ‘Núpcias Galácticas’ que assinalam, então, o seu retorno em
meio à Fraternidade dos mundos livres.

Vocês têm, em vocês, toda Luz necessária para realizar a sua Ascensão.
A Luz Adamantina está aí agora em profusão, permitindo-lhes agregá-la.

O corpo de Estado de Ser se aproxima cada vez mais.
Ele se reconstrói em vocês mesmos, nesta estrutura.

As Embarcações-Mãe das suas diferentes linhagens se aproximam da sua Dimensão e, então, do seu Céu.
Estejam em Paz, mesmo se elementos exteriores possam ainda tentar vir alterá-los na sua Unidade.

Ignorem isso, todo obstáculo será dissolvido pela Luz a partir do momento em que vocês mesmos confiarem
na Luz.

Eu poderei dizer que o momento é para a magia da Luz e para a Verdade da Luz.
Não há mais nada a fazer senão isso.

As tarefas cotidianas, quaisquer que sejam, devem ser realizadas na mesma Luz, mesmo para as mais triviais
dentre elas, vivenciadas pela mesma Luz e pela mesma Alegria e, sobretudo, pela mesma Paz.
Continuem a viver, mas animados por um ‘novo sopro’, é exatamente isso que vai ocorrer agora.

***

Alguns dos seus Irmãos e das Irmãs encarnados em outras partes do mundo farão parte das primeiras
Ascensões.



Ascensões.
É a escolha deles.

Lembrem-se de que, de qualquer maneira, o que vem é uma grande Alegria.
Há apenas o olhar dissociado da personalidade que poderá falar em catástrofe ou em coisa desagradável.

A Consciência Unificada vê realmente a liberação.
Portanto, se às vezes isso acontecer, a vocês também, de ficarem chocados, lembrem-se disso: vocês não

são esse choque, é a personalidade que deseja assim reagir.
Recoloquem-se instantaneamente na sua Paz, no seu Coração, na sua Vibração e o seu ponto de vista

mudará imediatamente e cada vez mais facilmente.
Façam a experiência, isso irá se tornar cada vez mais fácil e natural.

Nada há a forçar, há apenas que acompanhar, ir ao sentido do movimento, ir para a borboleta.

***

A mutação planetária que vocês observam, mesmo se para alguns seres humanos próximos desses eventos
isso possa se chamar de Terror, não é da forma que vocês acreditam ver com os seus olhos.

Isso que acontece, e que irá acontecer em certos locais da Terra, é uma liberação e uma grande Alegria.
Obviamente, deste lado do véu, isso poderá parecer uma ‘não Alegria’, mas há apenas o olhar e o ponto de

vista que, definitivamente, mudam.
O evento em si, qualquer que seja, apenas faz parte dos eventos transitórios que devem levá-los ao momento

final.
A Onda Galáctica e o que a acompanha no nível astrofísico é um fato estabelecido.

Vocês tomam cada vez mais Consciência disso no seu corpo, mas também pelo seu intelecto, através de uma
série de informações que irão aumentando e indo, todas elas, na mesma direção.

Lembrem-se de que esta transformação é totalmente natural, é o retorno à Unidade.
Vocês têm apenas que viver conscientes disso e, sobretudo, na Paz e na Alegria.

Não há outro salvo-conduto senão esta Paz e esta Alegria.

***

Eis o que me havia sido solicitado para dar a vocês.
A mutação planetária é a sua mutação.

É de fato uma transmutação.
O que vocês observam sobre a Terra como nos seus Céus corresponde unicamente a isso.

Vocês têm apenas que acompanhá-la em Paz, na Alegria e na Verdade.
A garantia da sua Paz e da sua Alegria é, evidentemente, o seu Coração e a sua Vibração.

Isso, nós temos longamente, muito longamente, dito e repetido.
Chegou agora o momento de viver isso.

Vocês serão cada vez mais envolvidos pela Luz e pelos Seres de Luz.
Alguns de vocês já percebem formas de vida que não percebiam anteriormente.

Alguns de vocês têm acesso à sua própria multidimensionalidade, que isso seja no sonho ou em momentos de
meditação, mesmo se não tiverem ainda penetrado ou vivenciado o corpo de Estado de Ser que vem a vocês.

Tudo isso é perfeitamente lógico e perfeitamente normal.
A normalidade, eu diria, reafirma os seus direitos.

Nada há que construir, apenas que Ser, para acompanhar da melhor forma possível o que acontece em vocês
como sobre este planeta.

Lembrem-se de que vocês estão aí, vocês que estão acordados e despertos, para o conjunto da
humanidade e não somente para vocês.

O Serviço da Luz, é a sua Presença, é a sua Luz, é a sua capacidade para se tornar cada vez mais luminosos,
cada vez mais verdadeiros, cada vez mais simples e cada vez mais humildes.

Continuem a viver, mudem o que necessita de uma mudança, vão para a evidência, cada vez mais.
Lembrem-se de que o que acontece no alto acontece embaixo e de que o que acontece fora acontece dentro.

Estejam atentos e lúcidos sobre as Vibrações que percorrem vocês.
Novas formas de novas Vibrações vão aparecer nas suas estruturas.

Nós vamos tentar revelar o que for necessário, não quanto à compreensão, que é secundário, mas bem mais
quanto à direção que deve tomar esta energia e esta Luz, quando elas percorrerem vocês.

***



O conjunto dos 24 Anciãos lhes apresenta então uma imensa gratidão pelo seu Serviço e pelo que vocês são.
Eu não abrirei, esta noite, espaço para questionamento, mas nós teremos certamente oportunidade, eu ou

outros dentre os Anciãos, de voltar antes dos encontros importantes com o Arcanjo Miguel e IS-IS ou Maria, no
mês de dezembro.

Jamais se esqueçam de que a Luz irá se tornar cada vez mais evidente e simples.
O que vocês têm que viver, de maneira extremamente breve agora, é um aprendizado, um aprendizado rápido
que, se vocês deixarem a Luz dirigir a sua vida, ela irá saber, bem melhor do que a sua personalidade, dirigir a

sua vida.
Ela irá saber enfrentar tudo o que lhes parecer, por enquanto, para alguns de vocês, insuperável.

***

Paz e Confiança, estão aí, queridos Irmãos e queridas Irmãs encarnados, as poucas palavras que eu tinha para
dar a vocês.

Que o nosso Amor, de nós, os Melquizedeques, os acompanhe.
Que a minha Luz azul inunda o Coração de vocês.

... Efusão Vibratória ...

Até muito em breve.

************
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~CAMINHOS VIBRATÓRIOS ~

Eu sou Uriel, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

Bem amadas Sementes de estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, vocês e eu, vamos Vibrar na Vibração
da nova Tri-Unidade: Cristo, Maria e Miguel.

Eu, Anjo da Presença, em sua Presença, vamos, juntos, percorrer o caminho Vibratório da cabeça e do Coração.

Juntos e Unificados.

Presença.

Como Cristo disse, como ele proclamou, marcando assim suas palavras, eu os convido a Vibrar, na ordem em que eu
vou lhes dar.

*

Eu sou Al-Pha. E Od-Ega. Om-Ega.

O Caminho: IM, Mistério.

A Verdade: IS, IS-IS.

E a Vida: Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

*

Presença e Unidade.

Presença e Vibração.

Amor e Vibração.

Fogo.

Fogo do Coração, Fogo do Céu, Fogo do Éter, reunidos em uma tripla Lareira em meio à nova Tri-Unidade.

*

Ehieh. Isis.

... Efusão Vibratória ...
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Ehieh. Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Ehieh. Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração.

Silêncio e Presença.

Pela cruz da Redenção, impulsionada por Cristo, realizando a Tri-Unidade.

Efusão.

Coração.

Fogo.

Ehieh. Vehuiah.

... Efusão Vibratória ...

*

Que minha Presença se revele em sua Presença.

Une-Ité.

Ver-Ité.

Silêncio.

Acolhimento.

Agora e Aqui.

... Efusão Vibratória ...

*

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Aqui e Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Juntos e Unidos, acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Que a Paz, que a Alegria, que o Amor, estejam em vocês, pela Eternidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

*



Eu sou o Arcanjo Uriel.

Em Presença e em Majestade, em sua Presença.

Que a Paz, a Alegria e o Amor sejam sua Morada.

Juntos, comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

*

O Arcanjo Uriel os abençoa e os deixa no silêncio da sua Presença, alguns instantes.

... Efusão Vibratória ...

*

Até breve.

... Efusão Vibratória ...

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

Uriel_21-11-2010
Enviado por autresdimensions.

************
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 ~ IMINÊNCIA ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eis me de volta a vocês.

Eu venho para entregar-lhes certo número de informações da parte do conjunto do Conclave Arcangélico.

Recebam primeiramente todas as nossas Bênçãos e que Graça lhes seja dada para o trabalho de Luz que vocês
realizam em vocês e sobre este planeta.

Como vocês o percebem, como muitos de vocês sentem isso, existe, nesse momento mesmo sobre esta Terra, nesse
desenrolar linear do seu tempo, uma sensação profunda de intensa radiação, de intensa iminência, vivenciada em

suas estruturas, na sua Consciência e sobre esta Terra, enfim.

Como vários de vocês, como vários dos Anciãos ou ainda certas Estrelas lhes disseram, vocês vivem momentos
de iminência.

Esta iminência está, de algum modo, associada à iminência da Revelação da Luz, não mais, evidentemente,
Sementes de Estrelas, para vocês que vivem esse processo, mas para o conjunto de Consciências viventes sobre

esta Terra.

Existe então, literalmente, uma reaproximação entre A sua Dimensão dissociada e as Dimensões Unificadas,
refletindo-se por percepções importantes e às vezes bizarras em meio às suas estruturas.

***

O que vem e o que está agora próximo de vocês, nesta noção de ‘iminência’, implica, da sua parte, um esforço de
ajustamento, a cada dia renovado, a cada dia amplificado, permitindo-lhes se aproximarem, melhor e mais próximo, do

seu estado de Interioridade, do seu Si e, para alguns de vocês, do seu Estado de Ser.

O momento é para viver uma série de mecanismos de comunhão e de comunicação, no Interior de vocês como em
outros planos.

É urgente, como lhes disse o venerado Um Amigo, estabelecer, em vocês, a Paz e manifestar esta Paz, porque a Paz
não é um fim em si, mas simplesmente o estabelecimento de uma qualidade de Consciência propícia ao

derramamento de energias de Luz, como elas ocorrem atualmente, e como elas se concretizam também pelo seu
trabalho de meditação de Serviço para a Terra.

Assim então, cada um à sua maneira, é solicitado a se aproximar do Coração do seu Ser, do Coração disso que
vocês São.

A cada um de vocês é solicitado a se justapor com a sua Dimensão mais eterna, mais próxima do que vocês são, em
Verdade.

Certamente, vários seres humanos, no caminho, vivem, eu diria, mecanismos podendo ser denominados os ‘últimos
medos’ ou as ‘últimas eliminações’, podendo ser semelhantes a formas de resistência, que são simplesmente, aí

também, colocadas na Luz do que resta para concluir, antes de viver na totalidade esta iminência.

***
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Esta iminência, contudo, não deve fazer com que projetem qualquer apreensão ou ainda qualquer projeção de um
evento de Luz final.

Como nós sempre o dissemos, apenas a Terra, em última, decidirá o momento, mesmo se vocês mesmos, pelo seu
trabalho assíduo de Serviço à Terra, favorecerem, é claro, a preparação para a sua Ascensão.

Os momentos que vocês vivem, atualmente, refletem-se, para muitos de vocês, por modificações da sua própria
Consciência, tendo, conforme os dias e conforme os momentos, acesso às informações ou manifestações que lhes

eram até então desconhecidas.

O mais importante é não tentar saber ou compreender o significado mas, bem mais, vivê-lo na humildade,
na simplicidade e na Paz, a fim de estarem plenamente disponível para a Luz que está vindo.

Sejam quais forem as suas atividades, sejam quais forem as suas tarefas (as mais comuns ou as mais
extraordinárias), elas devem ser cumpridas do mesmo modo: em Paz.

É a esse preço e a esse custo que vocês irão encontrar e estabelecer a sua Paz em relação à manifestação do que
está chegando para vocês.

***

Como o Arcanjo Uriel anunciou a vocês desde agora duas semanas, Cristo está presente em meio ao seu Éter,
significando assim o seu retorno tal como ele partiu.

Não busquem, certamente, em um ser humano, mas o busquem em cada ser humano, porque ele está, como em
vocês mesmos, não em exclusividade, mas, bem mais, como um processo coletivo Vibratório Unitário, aproximando-os

do retorno à Fonte, do retorno à sua Dimensão Eterna.

Cada dia doravante que se aproxima do solstício de inverno (de verão, no hemisfério sul) é um dia que os aproxima
desta iminência.

A cada dia, cabe a vocês encontrarem os meios, o tempo e as disposições necessárias para se alinharem, para se
recentrarem, para passarem um tempo consagrado exclusivamente à Vibração e à Luz.

Qualquer que seja a duração desse tempo, é a vocês que cabe defini-lo, mas é a vocês também que cabe mantê-lo,
afirmá-lo e vivê-lo.

Esse trabalho, porque ele o é, é um trabalho direto sobre a sua própria Consciência, a ser realizado por vocês
mesmo, em vocês mesmo, não dependendo de qualquer pessoa exterior nem de qualquer acontecimento exterior a

vocês próprio.

Esse retorno sinaliza, de alguma forma, a preparação com o que eu denominaria o seu « face a face »: o corpo de
personalidade frente ao corpo de Estado de Ser.

Cada um irá vivê-lo, a um dado momento, e cada um irá Vibrar, naquele momento, para estar em concordância, ou
não, com a Vibração desse corpo de Estado de Ser, seja qual for a sua Dimensão, seja qual for a sua forma e seja

qual for o seu estado.

***

Aí estão, bem amados Filhos da Luz, as algumas precisões que apenas fazem confirmar o que a maioria de vocês
sente e vive no Interior da sua Consciência e das suas estruturas.

Não percam de vista que o importante se situa, como eu sempre disse, no Aqui e Agora, na Presença a vocês mesmo
que vocês concedem a vocês mesmo, e também aos outros, a todos aqueles que cruzam o seu caminho, em um

respeito caloroso de Fraternidade, em um respeito de Paz, no estabelecimento de relações justas em que Cristo tem
o seu lugar na manifestação do seu Ser.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, se houver em vocês questionamentos relativos ao
que vocês vivem no momento atual e ao que está para viver, se me for possível ali dar um esclarecimento

complementar, eu o farei voluntariamente.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Lei do Um, eu lhes dou agora a palavra para expressar o que vocês
quiserem me formular.

Eu especifico, na medida em que vocês pensam sobre as suas perguntas, que, doravante, a minha Presença nesse
canal será acompanhada, de maneira muito mais intensa e precisa, na sua Dimensão, da Presença do Arcanjo

Uriel e do Arcanjo Miguel.



Esta Trindade particular, realizada nesse momento por nós três, Arcanjos, permite estabilizar, em vocês, a nova Tri-
Unidade, colocar em ressonância, fazer viver e amplificá-la.

***

Pergunta : como vão se manifestar as evoluções em um futuro próximo?

Como vocês sabem, desde a ativação da Merkabah interdimensional, houve um mecanismo que eu denominaria
‘precipitação’ de acontecimentos.

É exatamente isso que vocês vivem, em suas Consciências, em suas estruturas e que se vive atualmente sobre a
Terra.

Esse mecanismo de ‘precipitação’ não é uma aceleração, mas, sim, uma reação, no sentido químico, permitindo não
mais decantar, mas, sim, efetivamente, acelerar o funcionamento do que estava a caminho.

Não há então que se colocar questões sobre o seu devir, sobre o seu futuro.

Há apenas que se preparar, de maneira intensa, profunda, verídica, tornar-se o que vocês são.

Lembrem-se de que eu empreguei a palavra « iminência » e não urgência.

A iminência é um sentimento Interior, uma percepção espiritual correta correspondendo às suas próprias percepções
Vibratórias e de Consciência, fortalecendo-se, eu não tenho dúvida, para cada um de vocês, durante esses últimos

tempos, e indo se amplificando até o período do seu solstício de inverno (de verão, no hemisfério sul).

Durante este período separando-os desse momento, ou seja, em pouco menos de quatro semanas, vocês vão viver,
Interiormente como exteriormente, algumas resoluções, revoluções e revelações, cada um segundo o que resta

cumprir, que isso seja individualmente, coletivamente, mas também no nível planetário, no nível social, no nível de um
país, no nível de um continente e da Terra inteira.

***

Pergunta: intensificar a nossa própria Luz consiste simplesmente em deixá-la irradiar ou também em
conversar com nossos entes queridos?

Bem amado, o que você É acontece com palavras.

A Radiância não está nas palavras.

As palavras podem ser o contrário do que você pronuncia, e às vezes concordante.

O importante é estar iluminado no Interior de si mesmo.

Novamente, quaisquer que sejam as ações que vocês conduzirem e levarem em suas vidas, quaisquer que sejam,
façam com Amor e com justeza.

É desta transparência de vocês mesmos que vai resultar a instalação de Cristo em vocês.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, acolhamos juntos a tríplice Bênção em meio ao Triângulo Tri-
Unitário do Arcanjo Uriel, do Arcanjo Miguel e de mim mesmo.

Essa será a minha Bênção, a nossa Bênção, como a nossa gratidão, mais uma vez, por se tornarem realmente o que
vocês são.

Que a Paz, a Alegria, o Amor e a Verdade sejam a Morada de vocês.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Acolhamos agora.

... Efusão Vibratória ...
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pela sua Presença.

Da minha Presença à sua Presença, em nós todos aqui presentes, que a Vibração do Fogo do Coração esteja em
vocês.

Paz, Amor e Luz.

Eu venho a vocês para, se for necessário, responder às suas perguntas referentes ao que vocês vivem Interiormente
e espiritualmente.

Se houver em vocês, com relação à sua vivência e com relação ao que vocês vivem, alguns esclarecimentos
desejáveis e se me for possível trazê-los, então, eu o farei.

Eu nada tenho, quanto a mim, de específico para revelar hoje a vocês.

Bem amados, eu os escuto.

***

Questão: ao que corresponde uma forma de obstinação entre o mental e a pessoa?

Bem amada, o mental é o complemento da personalidade.

Ele é parte integrante e envolvida.

Assim, portanto, se o mental se manifestar e impedir então de aceder à sua multidimensionalidade, significa que a
personalidade não está ainda crucificada nem abandonada à Luz.

Muitos de vocês vivem, nesse momento, esses períodos finais de «combate», mas que não é um, uma vez que se
trata de um ‘Abandono’, onde a personalidade deve se apagar inteiramente diante da Luz.

O mental que interroga, o mental que se manifesta e quem vem perturbar os estados Interiores, é apenas a
personalidade que estritamente ainda não está abandonada à Inteligência da Luz.

Esse «combate» (que não é um) pode tomar, em alguns de vocês, uma agudeza importante.

É justamente esta agudeza importante, que é uma forma de distanciamento do seu próprio mental, que irá realizar
o Abandono à Luz.

Assim, portanto, não existe qualquer culpa a manifestar hoje quando esse mental passa à frente, porque vocês o
veem, enquanto que antes vocês não viam isso.

Há, portanto, uma tomada de Consciência e uma lucidez nova com relação a esse mental.

Assim, portanto, o modo pelo qual a questão é apresentada prova bem que não há identificação com esse mental,
como era o caso no nível de toda a humanidade, inteiramente, há ainda alguns anos.

É, portanto, um trabalho de colocação na Luz previamente ao Abandono à Luz.

***
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Questão: há uma analogia entre as doze Estrelas de Maria e os doze Elohim?

Bem amada, o universo é Número, o universo é Forma, o universo é Som.

Seja qual for o universo e sejam quais forem os multiversos, mesmo nesta dissociação, não pode haver isenção desta
evidência.

Assim, portanto, os números predominam nas Criações, sejam quais forem.

Há uma ressonância, efetivamente, bem exata e real, entre o que foi chamado de 12 Estrelas de Maria, de 12
Apóstolos, de 12 vértebras dorsais, na sua estrutura chamada também de ‘escada de Jacó’.

Há uma ressonância e uma concordância totais, também, com relação ao conjunto do que está em uma base 12.

Os sistemas em carbono, dissociados, são construídos em uma base 7: 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris.

Os mundos Unificados são baseados no 12, em sub-múltiplos de 12 ou em múltiplos de 12.

***

Questão: como esclarecer as pessoas próximas com relação a todas essas mudanças?

Bem amada, jamais os que recusam inteiramente (e é a liberdade deles) as mudanças poderão aceitá-las.

Isso faz parte da separação, da decantação e da precipitação da humanidade.

Cada um Vibra na sua frequência.

Assim, as relações estabelecidas em algumas famílias vão, efetivamente, mostrar estados em que alguns seres se
elevam, enquanto que outros se precipitam e se cristalizam.

O que vocês podem fazer ali?

Absolutamente nada.

Vocês não podem levar nenhum outro ser humano para um lugar onde ele não queira ir.

Vocês não podem, portanto, salvar, se é que haja salvamento, aquele que não quer ser salvo.

Vocês não podem levar ninguém a não ser a própria Consciência de vocês.

É isso que é preciso aceitar e integrar.

Alguns dos seus pais, alguns dos seus filhos não irão para o mesmo lugar que vocês.

Isso é assim.

Do mesmo modo que em uma família, quando um ser morre, será que os outros devem também morrer?

Do mesmo modo, em uma família, quando um ser decide mudar de continente, será que os outros membros desta
família devem mudar de continente?

Isso se chama a liberdade e o respeito da liberdade.

Não há qualquer destino que seja melhor do que outro, há somente ‘destinos diferentes’ aonde cada um irá segundo
a sua própria Vibração.

***

Questão: como informar as pessoas que não estariam nesse caminho?

Bem amada, eu efetivamente disse que não havia nem que esclarecer, nem que comunicar.

Aqueles que estão fechados na certeza da lógica ilusória de suas vidas, quaisquer que sejam suas ocupações ou
suas funções em uma família ou em uma profissão, o querer esclarecê-los irá confrontar vocês com a Dualidade.

Vocês não podem informar nem esclarecer ninguém que não queira isso.

Apenas através da sua própria Presença Unificada é que pode haver, literalmente, uma forma de contaminação pela
Luz, mas certamente não através de palavras e ainda menos através de algumas informações.

Nós não vamos esconder que, mesmo no momento em que o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica
Unificada aparecer de maneira sincrônica em seus Céus, alguns irão recusar ainda levantar os olhos para o Céu para

nos ver.

O que nós podemos fazer e o que vocês podem fazer ali?

Alguns seres estão fechados em suas ‘certezas’, em seu mundo.



O que vocês querem fazer?

Seja um pai, seja um parente, a partir do instante em que vocês descerem para explicar e informar a alguém que não
está na sua Dimensão, vocês recaem inexoravelmente na Dualidade.

Vocês não podem forçar ninguém.

A partir do momento em que vocês quiserem forçar, ainda que por uma vontade de informação, vocês irão chocar a
pessoa no que ela não vive.

Imaginem que vocês falem da Coroa Radiante do Coração a alguém que não sabe até mesmo o que é uma Energia, a
alguém que não quer ouvir falar disso, com qual direito você iria lhe impor o seu conhecimento ou a sua vivência?

A liberdade é válida para uns como para outros.

***

Questão: na 3a. Dimensão Unificada (3DU) há um período de tempo para conectar com o corpo de Estado de Ser, e
de qual duração?

Bem amada, será eminentemente diferente em relação ao mundo em que vocês irão aterrar.

Alguns seres farão ciclos extremamente curtos, outros farão ciclos um pouco mais longos, o tempo necessário para
que vocês aliviem algumas estruturas, permitindo-lhes, de maneira lúcida e consciente, penetrar no Estado de Ser.

Não haverá, em outras palavras, o mesmo ciclo para todo mundo.

***

Questão: o que fazer se alguém pedir explicações sobre o que vivemos atualmente?

Bem amada, naquele momento, convém explicar e fornecer o que for solicitado.

Seja em um plano puramente objetivo, sensível, referente à evolução desta Dimensão, através dos eventos que ali
ocorrem neste momento, que são uma realidade no plano físico sobre a Terra, como no que for observável em seus

Céus.

A informação, agora, eu diria, mais espiritual (em ressonância com as Núpcias Celestes ou com qualquer outra
técnica visando o que vocês vivem) é deixada à livre apreciação.

Obviamente, hoje, existe uma maior facilidade associada à concordância do que existe no domínio dos fatos sensíveis
e do que existe no nível Vibratório.

É, portanto, mais fácil, para aqueles em questionamento, compreenderem a iminência que é vivida atualmente.

Essa palavra, vários seres humanos a percebem, mesmo não sendo capazes de ali colocarem uma definição clara,
mesmo não sendo capazes de ali colocarem uma evolução clara, há uma forma de ‘pressentimento’ que chega.

Eles, obviamente, são seres que poderão estar interessados no que está chegando, enquanto outros irão se fechar
ainda mais ao que está chegando.

Lembrem-se de que, em última análise, com relação ao que está chegando, existem apenas dois freios: o mental e
o medo.

***

Questão: pressões nas pernas estão ligadas a uma perda de energia do sacro?

Bem amado, geralmente, se isso ocorrer nos espaços meditativos e nas duas pernas, corresponde a freios que são
colocados para sua própria Ascensão, porque ‘não é o momento’.

Agora, se houver dor em um membro, e preferencialmente em um joelho ou em um pé e não de maneira bilateral, isso
poderia efetivamente corresponder ao que poderia ser chamado de fuga da Kundalini para baixo.

Trata-se de pressão sentida à noite nas duas pernas.

Isso é, de certa forma, um obstáculo necessário e voluntário para não deixar esse plano agora.

***



Questão: qual é a nuance entre indiferença e desapego?

Bem amado, a diferença é extremamente importante.

A indiferença é uma 'não Intenção' em relação ao ambiente Interior ou exterior.

O desapego é uma 'Intenção' extremamente forte para o seu ambiente Interior e exterior, refletindo-se por uma
inserção no que eu chamei de Hic e Nunc, ou seja, o Aqui e Agora.

Pode-se estar desapegado e ser ativo, inteiramente, neste mundo.

Seja com os parentes, na sua atividade profissional ou consigo mesmo.

A indiferença é apenas um medo.

O desapego é algo em que há ação consciente no ambiente, desapegada de qualquer noção de ação / reação.

A indiferença seria, de algum modo, uma fuga.

O desapego é a lógica da sua transformação espiritual.

A indiferença não apresenta qualquer Intenção, o desapego mantém e reforça a Intenção que, eu o lembro, nada tem
a ver com a ‘vontade’.

***

Questão: é dito que será feito segundo a nossa fé e, por outro lado, que iremos para onde nos levar a nossa
Vibração. Como se articulam esses dois conceitos?

Bem amado, a fé pode ser uma Crença mental.

A fé é uma certeza e uma convicção Interiores além da Crença mental.

A partir do momento em que a Consciência é Vibração, aí onde é colocada a fé da Consciência, manifesta-se a
Vibração.

Há, portanto, um mecanismo ‘conjunto’ entre a fé e a Vibração.

Obviamente, a Crença em algo de exterior permanece uma Crença mental.

A fé, como dizia CRISTO e como disse São Paulo no caminho de Damasco, nada tem a ver com o que as pessoas
chamam de Crença.

A Crença é a adesão a algo que não foi vivido.

A fé corresponde, de maneira muito mais profunda, seja qual for esta fé (seja ela real e Unificada ou seja ela
dissociada) a uma Intenção, uma Atenção, uma Ética e uma Integridade, centrando-se ou na Dualidade ou na

Unidade.

A fé é, portanto, Vibratória.

A Crença é ausência de Vibração.

A fé está, portanto, diretamente conectada com a Vibração e, portanto, com o evoluir, dado que é a Vibração que os
conduz ao seu futuro e ao seu destino.

***

Questão: por que o som 'si' se acentua quando estamos em relação com outra pessoa?

Bem amada, naquele momento, há atração e ressonância.

A pessoa com quem está lado a lado, naquele momento, está no mesmo estado Vibratório que você.

Isso vai se expressar, efetivamente, por um aumento da Vibração e do zumbido, do mesmo modo que ocorre quando
vocês se comunicam e comungam com a sua Merkabah Interdimensional coletiva.

Um ser ligado à Merkabah Interdimensional coletiva vai, portanto, necessária e obrigatoriamente, elevar, em você, o
nível Vibratório.

É assim que vocês irão se reconhecer, uns aos outros.

***



Questão: há algo a fazer naquele momento?

Nada além de viver a Vibração.

Eu os lembro também do que Cristo enunciou há muito tempo: "Quando vocês estiverem dois reunidos em meu nome,
eu estarei entre vocês".

A concretização da Merkabah Interdimensional permitiu, há agora pouco mais de duas semanas, CRISTO, de
penetrar no Éter da Terra.

Ele está doravante estabelecido.

Assim, vocês realizam a promessa: "quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês".

***

Questão: as 3 Estrelas de Maria encarnadas terão um papel específico para a Translação?

Bem amada, as Estrelas têm um papel, quando estão encarnadas, de manter a coesão da Luz.

Esse papel se realiza a partir da sua primeira respiração nesse mundo até o seu último sopro.

Não há, portanto, necessidade, para essas Estrelas, de participarem, pessoalmente, da Ascensão da Terra.

Existe, sobre este planeta, o que eu chamaria de uma ‘equipe de solo’, de seres chegando, e desde muito tempo,
aliás, em função de uma origem estelar diferente para cada um deles, para estabelecer uma ponte de Luz e, portanto,

para ter um papel específico.

Mas eu lembro que não há papel específico, definitivamente, porque vocês são todos iguais diante
da Merkabah Interdimensional coletiva e do trabalho que vocês realizam a cada noite, às 19h00.

Isso é o mais importante.

O papel e a função de alguns apenas irá se estabelecer no momento oportuno.

Esse momento está quase aí, mas ainda não chegou.

Então, não sigam ninguém, nenhum ser humano que, atualmente, gostaria de levá-los para algum lugar, seja qual for
a maneira.

Vocês devem seguir a si mesmos, permanecer o mais próximo possível do seu eixo Vibratório, da sua Vibração.

É a melhor maneira que vocês têm de servir o seu Ser e a humanidade toda, inteira.

Vocês estão nos tempos de algumas reencontros, podendo se expressar, efetivamente, pela Vibração.

Vocês estão nos tempos em que alguns seres mudaram de região, de lugar, de condição de vida.

***

Questão: é dito que se pode reconhecer pela Vibração. Qual é o objetivo?

Nada mais senão manifestar a Presença de CRISTO.

Não há necessidade de se juntar.

Não há necessidade de se abraçar.

Há somente que «Ser», ainda mais.

Alguns seres farão abaixar a sua Vibração e o seu zumbido.

Esses seres devem ser evitados.

Isso irá se tornar cada vez mais verdadeiro, porque uma série de percepções, por vezes agradáveis ou
desagradáveis, irá invadi-los durante os seus encontros interpessoais.

***

Questão: onde estão as Estrelas de Maria ainda encarnadas?

Bem amado, de qual importância isso reveste?

A partir do momento em que a função delas é geralmente silenciosa, qual é o interesse de saber quem é quem?



O importante é a Vibração.

O importante é o trabalho que vocês realizam.

Os seres que vocês encontram no seu ambiente mais próximo, que os fazem Vibrar, são os seres com quem vocês
podem trabalhar.

Não há o que procurar, mesmo em uma personalidade efêmera e transitória, seja ela uma Estrela de Maria, uma
solução seja para o que for.

Elas estão aí para irradiar, onde elas estiverem sobre esta Terra.

Elas encarnam e elas portam as Vibrações em ressonância com alguns funcionamentos e algumas funções
espirituais, nelas como sobre a Terra.

Vocês são abastecidos, aqueles que despertaram a Coroa Radiante da cabeça, das mesmas Vibrações e
dos mesmos potenciais.

Não há, portanto, que procurá-las nem mesmo que saber onde elas estão.

Agora, eu tenho que especificar que, enquanto vocês estiverem identificados com qualquer projeção procedente de
uma de suas vidas passadas, enquanto vocês se identificarem, e mesmo se isso for verdadeiro, com algo que vocês

viveram, vocês não são mais aquilo, hoje, mesmo se o conjunto das vidas, em certo nível de consciência, se
desenrolar de maneira sincrônica no Aqui e Agora.

Vocês são o que vocês são, além das personalidades, mesmo as mais prestigiosas, agora ou no passado.

Qual é a importância de saber que vocês são isso ou aquilo, porque vocês não são nem isso nem aquilo.

Vocês são Luz.

As personalidades são apenas jogos teatrais.

Quaisquer que tenham sido esses papéis, mesmo os mais evoluídos, eles não têm qualquer incidência na realidade
do que vocês são hoje.

Isso é extremamente importante de compreender, porque existe, no homem, de maneira geralmente inconsciente, uma
necessidade de se aproximar de alguns arquétipos e de algumas energias.

Mesmo se hoje, como Arcanjo, eu tiver frente a mim um ser que foi um grande profeta, eu não irei saudar, nele, o
profeta que ele foi, eu irei saudar, nele, a Luz que ele é.

Além dos personagens e dos papéis, é isso que vocês devem empregar e na prática.

Assim, se uma Estrela estiver aqui ou ali, estritamente não tem qualquer importância com relação ao que vocês são.

Não há que procurar uma Estrela ou um Cristo no exterior de vocês, uma vez que o conjunto das Estrelas, e CRISTO,
estão inteiramente presentes em vocês.

O que é importante é a Vibração de CRISTO, o estado de Consciência a realizar e a despertar em si, mas jamais em
um personagem histórico, mesmo CRISTO, efetivamente, estando retornando.

Mas não é o retorno em um corpo moderno, ele está retornando em um corpo que Ele tinha na época.

Ele está presente no seu Éter, ele está presente, antes de tudo e primeiramente, no seu peito, através do seu DNA.

***

Questão: é preciso se afastar das pessoas que não estão no mesmo nível Vibratório?

Bem amada, a questão é muito difícil.

Você deve deixar uma pessoa da sua família porque ela não está na mesma Vibração?

Esse é um dilema cruel e uma questão cruel.

Apenas você tem a resposta, unicamente você.

Cabe a você saber o que você pode suportar, cabe a você saber o que pode viver ou não viver.

Jamais uma resposta virá do exterior com relação a esse processo.

Mas, obviamente, vocês estão todos, uns e outros, prestes a constatar um estado de coisas.

Este estado de coisas faz com que alguns apegos, que eram essenciais à sua vida, de um dia para o outro,
desapareçam inteiramente.

Quer seja de uma pessoa próxima, quer seja de uma atividade.

Então, o que fazer naqueles momentos?

A resposta cabe a vocês e cada caso é diferente.

E ela jamais poderá vir do exterior.

É a vocês que cabe fazer as suas escolhas, os seus atos e as circunstâncias da sua vida.



Cabe a vocês refletir.

O que é que os alivia?

O que é que os eleva?

E o que é que, pelo contrário, os cristaliza e os precipita na Dualidade?

Cabe a vocês também saber ao que vocês podem ser submetidos, literal e praticamente, sem recair na Dualidade.

De fato, quanto mais vocês se dirigirem para o seu Ser Interior, mais isso irá resplandecer na Vibração do Estado
de Ser, menos vocês estarão sujeitos às energias da Dualidade.

Isso se chama o ‘princípio de atração e de ressonância’.

Não se esqueçam, tampouco, de que, a partir do momento em que vocês estiverem sob a influência do Abandono à
Luz, é a Luz que vai se encarregar da sua vida e que vai instaurar as próprias circunstâncias da manutenção da

Unidade e da Luz.

Lembrem-se também de que vocês estão, hoje, no lugar certo, na idade certa, na pele certa, em relação ao que é
para viver, hoje.

Cabe a vocês seguir, ou não seguir, o ‘princípio de atração e de ressonância’, os diferentes impulsos ainda, vindos da
alma, chegando até vocês, e os impulsos, é claro, da Consciência.

Eu os remeto, com isso, às frases de CRISTO: «Deixem os mortos enterrarem os mortos», «será que o pássaro, em
seu ramo, se preocupa com o que ele vai comer amanhã?», ilustrando, assim, a sua capacidade para penetrar,

inteiramente, no Hic e Nunc, no Aqui e Agora.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes peço para permanecerem durante o que
resta ainda com vocês, mas eu dou o lugar, no nível Vibratório, neste Canal, para a Presença do Arcanjo URIEL, que
vai ressoar e Vibrar na nova Tri-Unidade do seu Coração, pela Presença de CRISTO, de MARIA e de MIGUEL, a fim

de Comungar e de acolher a nova Tri-Unidade.

Que o Amor, a Paz, a Luz e a Alegria sejam o seu Ser e o seu estado.

Eu cedo o lugar, agora.

************
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*E BEM, CAROS AMIGOS...*

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101127_-_OMA.mp3

 E bem, caros amigos, estou muito contente de reencontrá-los neste espaço.
Vocês sabem, nesse momento, tenho muito a fazer e eu desço, aliás, cada vez mais frequentemente entre

vocês.
Então, caros amigos, primeiro, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos e eu rendo Graças por sua

Presença sobre a Terra e pelo seu trabalho nesse momento, referente às peripécias que vocês vivem, não é?
Então, todas as minhas Bênçãos os acompanham, as saudações dos Arcanjos, a saudação de muitas coisas e

de muitas Consciências Unificadas que se inclinam, neste momento, sobre esta Terra e sobre esse sistema
solar.

Como é do meu hábito, eu venho entre vocês para responder aos seus questionamentos, se possível, hoje,
referentes às coisas magníficas que vocês estão vivendo.

Então, caros amigos, eu lhes dou a palavra.
***

Questão: confrontado com várias doenças, eu passei o verão a «morrer» e não é que, no momento
em que me abandonei à Maria, eu fui curado? O que aconteceu realmente?

Caro amigo, há agora muitos anos que nós evocamos, uns e outros, os processos de transformação que vocês
vivem atualmente.

Alguns de vocês, mesmo em alguns caminhos espirituais, têm dificuldade de apreender e de viver o que o
Arcanjo ANAEL chamou de Abandono à Luz, quer dizer, de soltar, e do fato de decidir, conscientemente, que

o caminho necessitava, para vocês, para cada um de vocês, encarnados, deixar fazer a Luz em vocês.
Vocês foram, e nós fomos, todos nós, habituados a dirigir a nossa vida, qualquer que fosse nosso caminho,

com a ajuda do mental, com a ajuda da personalidade e para decidirmos ‘por nós mesmos’ o que nós
desejávamos em nossa vida.

A irrupção da Luz Vibral conduziu a humanidade, e irá conduzir cada vez mais a humanidade, ou para entrar
na resistência à Luz, ou para aquiescer à Luz, e é totalmente diferente.

Vocês sabem, no caminho espiritual tem-se o hábito de falar de Luz e os seres que estão no caminho,
quaisquer que sejam os processos, quaisquer que sejam os ensinamentos, seja o que for que vocês viverem

na vida, vocês têm o hábito, nesses diferentes esquemas, de decidirem por si mesmos e, portanto, de serem o
seu “próprio mestre”, ou seja, de decidir por vocês mesmos o que vocês queriam fazer na sua vida.

O paradoxo é que a Luz Vibral que se manifesta agora, que vai se manifestar cada vez mais intensamente na
superfície desta Terra, necessita, da sua parte, que vocês se abandonem à Luz, ou seja, que deve haver, de

algum modo, simbólica e concretamente, uma dissolução, uma Crucificação do ego e da personalidade.
Então, os seres que estão nesse caminho para a Luz Vibral, eu falei que a Luz vinha iluminar as zonas de

sombra.
Até agora era fácil colocar a poeira ou as zonas de sombra sob o tapete.

É como se, de um dia para outro, não houvesse mais tapete.
Portanto, somos obrigados a perceber, a sentir, para aqueles que estão encarnados, as zonas de sombra e,
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Portanto, somos obrigados a perceber, a sentir, para aqueles que estão encarnados, as zonas de sombra e,
portanto, as zonas de sombra são apenas os medos e as resistências.

Alguns seres humanos, efetivamente, passaram por provas importantes que têm apenas um único
objetivo, fazê-los abandonar-se à Luz.

Então, este Abandono à Luz pode tomar diferentes aspectos.
Ou é o Abandono puro à Luz Vibral, ou é representado por um arquétipo ou por uma Consciência Unificada.

MARIA é uma, é claro.
A partir daquele momento, e unicamente a partir daquele momento, qualquer doença pode desaparecer quase

que instantaneamente.
Mas atenção, eu não disse que é preciso fazer isso esperando que a doença desapareça, porque vocês não

podem trapacear com a Luz.
É preciso realmente realizar esse mecanismo de basculamento, que vai fazer com que, estando abandonado à

Luz, todas as zonas de sombra que se iluminam serão transmutadas pela Luz Vibral e, portanto, vai provocar
uma cura ou uma transformação importante de tudo o que era problema, perturbações, seja no nível da

cabeça, como do corpo.
Portanto, caro amigo, o que você viveu ilustra perfeitamente esse processo de Abandono.

Cada um o vive, hoje, em diferentes níveis, é claro.
Lembrem-se das palavras de CRISTO: “Ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não voltar a ser como

uma criança”.
Uma criança vive no instante, ela está sujeita à instantaneidade da vida, ela está sujeita, também, infelizmente,

com os pais, a uma autoridade exterior.
Hoje, vocês devem viver esta Criança Interior.

É a Crucificação, não é?
É a passagem do ego ao Coração, é o Abandono à Luz, é a passagem do 3º chacra ao 4º chacra e vocês

vivem, todos vocês, isso, e vocês são chamados a vivê-lo.
Portanto, cabe a vocês saberem se resistem ou se vocês se abandonam.

Há somente dois esquemas ou dois caminhos possíveis.
Eu abordei (mesmo se isso pôde chocar, mas não há nada de chocante aí) que será feito a cada um de

acordo com a sua Fé.
Vocês não podem pretender a Luz Vibral e deixar a personalidade dirigir a vida de vocês.

É tão simples assim e, em função desse princípio, ou vocês irão para um princípio de prosseguir, eu diria, a
vida em carbono, ou vocês irão para os princípios de vida que estão além do que chamam de esferas em

carbono, do que vocês chamam de 5ª Dimensão, etc..
Portanto, todos vocês são, individualmente e, agora, pode-se dizer, coletivamente, ‘confrontados’ com isso.

Então, é claro, o ser humano sempre teve medo, há sempre em nós, quando se está vivo, uma série de medos
que se manifestam: o medo do abandono, o medo da falta, o medo de estar só, o medo disso, o medo daquilo.
Esses medos estão ligados, obviamente, ao mental, dado que SRI AUROBINDO lhes disse que o medo não é

você.
Vocês são identificados com o seu medo, mas, quando um medo chega, se vocês disserem: «tenho medo»,

vocês cristalizam ainda mais o medo.
O medo não é você.

O medo, ele é segregado, como ele disse, pelo cérebro antigo, pelo cérebro reptiliano, mas ele não está
absolutamente inscrito no nível do seu Princípio transcendente.

Portanto, vocês não são identificados com os seus medos e, portanto, este desprendimento dos seus próprios
medos não ocorre pela vontade, não ocorre por qualquer anamnese ou por qualquer mergulho no seu
passado, mas ocorre apenas através, efetivamente, do Abandono à Luz, ou seja, do passar, e nós o

repetimos inúmeras vezes, da ‘lei de ação / reação’ para a ‘lei de ação de Graça’.
Vocês não podem depender das duas leis, é por isso que eu falei de separação.

Não é a Luz que separa, é claro, são aqueles que aceitam a Luz e aqueles que recusam a Luz.
Porque é uma coisa dizer: «eu quero a Luz» ou «eu tenho uma busca espiritual» ou «eu tenho vinte anos de

caminho espiritual».
O processo que acontece agora, que foi impulsionado e iniciado pelas ‘Núpcias Celestes’, é completamente

outra coisa, não é unicamente uma evolução ou uma pseudo evolução espiritual, é uma revolução total da
Consciência, que passa de um aspecto fragmentado, dissociado, fechado, para um espaço aberto, empático e

totalmente conectado com o conjunto dos Universos e das Dimensões.
Mas vocês não podem pretender conservar a sua personalidade com a sua própria história, com o seu

próprio cenário de vida, qualquer que seja, e aceder à Luz.
É isso o Abandono à Luz.

ANAEL falou dele há quase dois anos, mas, hoje, isso vai tomar, para aqueles que resistirem ainda, uma
agudeza muito maior.

Compreendam bem que não é a Luz que vai desencadear as doenças, é claro, mas são as suas próprias
resistências, os seus próprios apegos aos seus modos de funcionamento passados, os seus próprios apegos

aos seus medos que desencadeiam a doença e absolutamente nada mais.
Portanto, para responder à sua questão, houve transmutação e, portanto, um Abandono à Luz.



O Abandono à Luz é a Graça.
O Abandono à Luz é cura total, corpo-alma (eu não diria Espírito, uma vez que ele jamais foi tocado), mas é a
reconexão com a Luz de Quem vocês são, que realiza a cura, o que é, admitam-no, profundamente diferente

do que querer a todo custo entrar na ação / reação: «eu tenho isso e, portanto, vou reagir».
Apenas no momento em que vocês fizerem como CRISTO: "Pai, que Tua Vontade se faça e não a minha",

apenas naquele momento, a transmutação pode ser vivida.
Então, hoje, isso vai tomar aspectos muito mais imediatos do que no momento em que o Arcanjo ANAEL o
evocou ou, para aqueles de vocês que o viveram, agora, desde a primeira aproximação da Luz Vibral, em

1984, ou também com as Núpcias Celestes.
Vocês estão, eu creio que a palavra foi empregada várias vezes, na iminência.

Não confundam, isso foi dito também, isso não quer dizer urgência.
Iminência é um sentimento Interior que leva a alma a colocar as questões corretas e a levar para a

Consciência as escolhas definitivas, referentes ao seu futuro.
É isso o que vocês vivem nesse momento, e isso irá se reforçar, como eu disse, dia a dia.

***

Questão: a alma pode ter zonas de Sombra?

Mas a alma, o que é que é a alma?
A alma é a intermediária entre o corpo e o Espírito.

A alma é animada pelo impulso, é a palavra que empregamos para não confundir com a emoção.
A emoção é a personalidade, o impulso é a alma.

O ‘impulso da alma’ vai sugerir comportamentos que serão em função também da interação entre a sua
personalidade e a sua parcela de Eternidade.

Imaginem, por exemplo, que no nível da personalidade vocês tenham ainda o medo da falta: o impulso da
alma que não está ainda sujeito à revelação do Espírito, se vocês não estiverem abertos no nível dos chacras,

vai expressar também, no seu mundo Vibratório, as zonas de Sombra em relação com este medo de faltar.
A alma é uma polaridade.

Enquanto polaridade, ela expressa necessariamente uma Dualidade.
Aliás, além da matriz, não existe qualquer alma.

A alma é uma intermediária, que veicula o mínimo (enquanto vocês não estiverem abertos à Luz) vindo do seu
Estado de Ser ou vindo da Eternidade.

Mas existem, é claro, as zonas de Sombra, tanto na personalidade como na alma.
A única coisa que não tem qualquer zona de Sombra é o mundo do Estado de Ser, porque, mesmo se vocês
estiverem, como se diz, encarnados corpo - alma - Espírito, a intrusão do Espírito é algo que é extremamente

limitado.
Isso está ligado às forças gravitacionais e aos diferentes envelopes que privaram a sua Consciência do acesso

à sua multidimensionalidade.
A passagem que vocês vivem é um ‘retorno à multidimensionalidade’, ou seja, a possibilidade, para sua
Consciência, de estar ao mesmo tempo nesse corpo, no corpo de Estado de Ser e funcionar segundo o

princípio do holograma, ou seja, não mais limitados pelo cérebro, mas uma Consciência que eu chamo de
multidimensional, o que alguns de vocês começam a viver, além mesmo do acesso ao corpo de Estado de

Ser, quer dizer, a capacidade (vocês vivem isso em suas meditações, no trabalho que vocês fazem às 19h00
(hora francesa) ou em outros momentos) para penetrar em um modo de funcionamento multidimensional para a

Consciência.
Portanto, sim, a alma possui zonas de Sombra.

A alma não é a Luz, a alma é a luz refletida e, aliás, é todo o problema do que nós desconstruímos, no nível
das ‘franjas de interferência’ chamadas, por Sri Aurobindo, de mundo astral em que muitos seres tinham

alcançado o mundo da alma e pararam naquele estado Vibratório, pensando que tivessem chegado ao Espírito.
Eles viviam fenômenos de ‘projeção da alma’, até recriar atmosferas idílicas, mas vividas em certa forma de

autarquia, cortadas de tudo o que é a influência multidimensional.
E disso resultaram todos os ensinamentos falsificados que emergiram e que eclodiram há 150 anos sobre esta

Terra, aos quais, é claro, sobretudo na minha vida, nós todos aderimos, porque não havia possibilidade de
conectar com o Espírito.

Mesmo os seres, se quiserem, que foram os mais elevados Vibratoriamente, por exemplo, MA ANANDA MOYI:
ela alcançou níveis Vibratórios extremamente elevados, ela alcançou o Êxtase, ela alcançou o Samadhi, ou

seja, o momento em que a alma resplandece de Luz, mas essa não é a finalidade.
Sempre foi dito, nas escrituras Védicas, que viver esse Samadhi não é a finalidade.

A finalidade lhes foi dada, há pouco tempo, ela lhes foi dada por UM AMIGO quando ele falou de Shantinilaya,
ou seja, da ‘Morada da Paz Suprema’.

Apenas naquele momento que vocês se extraem da alma e da matriz.



Vocês saem da sedução, vocês saem dos mundos falsificados, mesmo no nível da alma, para penetrarem nas
esferas do Estado de Ser.

***

Questão: é necessário atribuir importância aos sinais que encontramos e interpretá-los?

Bem amado, a partir do momento em que houver uma aproximação Vibratória do Abandono à Luz, os sinais
vão abundar, a Inteligência da Luz vai agir no lugar da sua personalidade, ou seja, ela vai empregar, na sua vida,

fenômenos de sincronia, fenômenos chamados de Fluidez.
No Abandono à Luz, a ação de Graça vai progressivamente preencher a sua vida, a partir do momento em que

vocês estiverem abandonados à Luz.
Os ‘sinais’, por outro lado, é preciso prestar extrema atenção para não interpretá-los,

porque a interpretação serve-se sempre da ferramenta mental.
O mental vai tentar se apropriar dos fenômenos que vocês vivem para fazê-los tomar um sentido que não é

necessariamente o sentido da Luz.
Por vezes sim, por vezes não, e isso irá perfazer sempre, se vocês observarem, cinquenta por cento, porque o
mental está sempre na Dualidade e, na Dualidade, há sempre 2 escolhas, em última análise: é verdadeiro ou

é falso.
No nível da Unidade, se vocês viverem fenômenos de sincronia, fenômenos de Fluidez, é preciso então deixá-

los se instalar livremente em vocês.
Contentem-se em acolher, em todos os sentidos do termo, o que se manifesta.

Vocês irão observar que, se algo lhes faltar, é algo que vai chegar, não porque vocês projetaram um desejo ou
uma vontade, mas porque este algo foi criado, literalmente, pela Inteligência da Luz em vocês, quando vocês

deixam ela se expressar.
Portanto, sim, a partir do momento em que vocês estiverem no Abandono à Luz, os sinais vão abundar, mas

prestem atenção para não interpretá-los porque, assim que houver interpretação, há ação do mental.
Contentem-se em vivê-los, em acolhê-los e simplesmente em deixá-los acontecer.

É assim que se vive o Abandono à Luz e é assim que vocês irão penetrar, cada vez mais, nas atmosferas
Vibratórias da Consciência Unificada e, portanto, no acesso à multidimensionalidade.

***

Questão: como este acesso à multidimensionalidade se expressa no corpo?

Ele se expressa agora pelo funcionamento da Consciência que não está mais fragmentada, na meditação ou
fora das meditações ou como em alguns dos seus sonhos que não são mais sonhos.

A multidimensionalidade, primeiramente, é um aspecto Vibratório.
Lembrem-se de que a Consciência é a Vibração.

Vocês são Seres de Vibração.
Nós somos Seres de Vibração.

Aceder à multidimensionalidade necessita, é claro, de ter ativado as Coroas Radiantes, não
necessariamente o sacro, por enquanto (mesmo se alguns começaram a senti-lo), mas, em todo caso, uma

das duas Coroas.
Isso vai se refletir pelo acesso da Consciência que vai tratar das informações vindas de outras Dimensões.
O cérebro (dado que é o reflexo, de algum modo) vai funcionar de maneira intrusiva e não mais exclusiva: a

Consciência não está mais fragmentada, ela se torna Unificada.
O acesso à multidimensionalidade é, antes de tudo, Vibrações percebidas nesse corpo físico, ou seja, a
Vibração do chacra do Coração, a Vibração da Coroa do Coração, a Vibração da nova Tri-Unidade ou a

Vibração da Coroa Radiante da cabeça que corresponde, vocês compreenderam agora, ao restabelecimento
do 6º chacra que nada tem a ver com o 3º olho, não é?

A partir daquele momento, o acesso à multidimensionalidade torna-se uma realidade e se torna totalmente
possível.

Então, quais aspectos isso vai tomar nesse corpo?
Ainda uma vez, nos seus momentos de meditação, a Consciência pode funcionar tratando, o que eu chamaria,

no multidimensional, de um aspecto de ‘multitarefas’.
As informações chegam de todas as partes, porque vocês não estão mais isolados e fechados.

Portanto, a multidimensionalidade não é uma visão da mente, é uma realidade Vibratória da Consciência,
traduzindo-se pela percepção de algumas Estrelas de MARIA, ligadas às funções espirituais, cada vez mais,

pela Vibração percebida pela Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Tri-Unitário.



E vocês sabem, a multidimensionalidade está vindo a vocês.
É a revelação que vocês estão vivendo e que MIGUEL anunciou em 30 de setembro, com ANAEL também,

que está ligada ao aparecimento, nos seus Céus, do conjunto das Embarcações da Confederação
Intergaláctica.

Nem todas elas estão aparentes, porque o dia em que todas elas descerem, em que todos nós descermos, no
seu céu físico, o céu estará inteiramente, como dizer..., forrado e recoberto de Embarcações.

Não é uma Embarcação ou dez Embarcações (que são vistas em diferentes capitais mundiais, atualmente),
mas serão vistas, simultaneamente, ao mesmo tempo, por toda parte.

E mesmo quando esta multidimensionalidade estiver aí, o que vai acontecer?
Há os seres que estão fechados nos seus dogmas religiosos, filosóficos ou nos próprios dogmas capitalistas,

eles vão dizer: "não é verdade, é o diabo que está chegando".
Eles vão criar, eles mesmos, a sua própria dissociação da Consciência Unificada.

Eles vão, eles mesmos, se precipitar nos mundos dissociados e nós ali nada podemos fazer, não é?
Isso está em via de revelação.

Há ondas sucessivas de Embarcações que aparecem nos Céus.
Então, obviamente, essas Embarcações são portadoras de Vibrações.

Elas vêm furar realmente, abrir, se preferirem, o Céu, abrir o seu Céu para a Verdade.
Isto está em andamento, neste momento.

***

Questão: quando estamos bem, aqui, no serviço aos outros, podemos optar por permanecer?

Mas, obviamente, cara amiga.
Noventa por cento dos humanos irão permanecer, mas eles não irão permanecer sobre esta Terra,

entendamos bem.
Esta Terra vive a sua transmutação, ela Ascensiona.

E, portanto, àqueles que querem permanecer, o que vai acontecer?
Eles vão permanecer nos mundos em carbono.

Com o corpo.
Eles serão levados, seja pelos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada, seja pelos Arcturianos da 3ª Dimensão

Unificada e por alguns Pleiadianos da 3ª Dimensão Unificada, aos mundos de 3ª Dimensão Unificada.
Portanto, eles irão permanecer nos ‘mundos em carbono’.

Outros irão preferir passar pela morte para ressuscitar em um corpo novo, mas Unificado, da 3ª Dimensão.
Mas compreendam efetivamente que não é possível permanecer nesta Dimensão e continuar o trabalho que

vocês fazem, uma vez que a Terra não existirá mais, simplesmente, nesta Dimensão.
Portanto, todos aqueles que estão em um esquema de continuidade, porque eles se sentem bem (e lembrem-

se de que nós sempre dissemos que era a liberdade absoluta deles), mas como vocês fazem, a partir do
momento em que a Terra Ascensiona e vocês querem continuar as suas atividades ou a sua vida familiar,

afetiva?
Como isso acontece, naquele caso?
É preciso ter um mínimo de ‘lógica’.

Vocês não podem reter a Terra porque pretenderam, vocês, permanecer sobre a Terra, enquanto que a
Terra não estará mais aí.

É isso que alguns seres humanos ainda não digeriram, integraram e assimilaram.
Vocês observam, sobre a Terra, muitas coisas.

Vocês observaram (eu já disse): o cinturão de fogo dos vulcões do Pacífico despertou no início do ano.
Eu falei, há muito pouco tempo, de outros cinturões de fogo e o último a despertar é aquele da cordilheira dos

Andes, os vulcões que estão na cadeia Andina.
Eles despertaram.

Faltam mais as ‘Caldeiras’, algumas começam a despertar.
Falta mais o Yellowstone, nos Estados Unidos, mas, a partir daquele momento, a Terra não existirá mais

nesta Dimensão.
Então, o que vocês fazem?

O problema é diferente porque, quando vocês estão encarnados em um corpo e que chega ao final da vida,
sabe-se que vai morrer.

Mas, aí, não são vocês que param de viver na Dimensão em que estão, é o Planeta.
Então, o que vocês fazem nesse caso?

Eu os tranquilizo, será feito para cada um segundo a sua fé e, sobretudo, segundo a sua Vibração.



Simplesmente, a Terra não existirá mais nesta Dimensão.
É preciso estar consciente e estar lúcido sobre o que acontece atualmente.

A hora não é mais para se dizer: «isso não acontecerá», «é para dentro de dez anos» ou «é para 2012» ou «é
para nunca», porque os fatos são os fatos.

As placas tectônicas da Terra estão se movendo.
As forças gravitacionais da Terra estão se movendo.

Os polos físicos estão se movendo.
O que lhes falta mais?

Os seus Céus são preenchidos de Embarcações.
Eu creio que aí, é preciso abrir os olhos para a realidade do que acontece no seu plano Dimensional, mesmo

sem falar das Embarcações.
Informem-se, olhem o que acontece com os vulcões, olhem o que acontece com os oceanos, olhem o que

acontece com os polos.
É uma Verdade, não é uma ilusão, não é?, uma vez que isso envolve diretamente o seu plano de vida.

É o ciclo de 25.920 anos que termina, aí, agora.
Vocês estão em um momento decisivo, em uma ‘inversão’ mesmo, quer vocês queiram ou não.

E não é para daqui a dez anos, é agora.

***

Questão: o que vai acontecer para as pessoas falecidas que estão no baixo astral?

Por que no baixo astral?
Elas estão armazenadas nos ‘espaços intermediários’, mas que nada têm a ver com o baixo astral.

Algumas delas já começam a partir para o seu mundo de destino.
Aí, é muito mais fácil, porque, quando vocês estão no nível da alma, não há mais corpo, portanto, não há mais

a atração e a gravidade desse corpo.
No nível da alma, a liberdade de escolha é total.

As almas podem decidir segundo a Vibração que elas manifestaram durante a sua vida, sobretudo para
aquelas que morreram desde alguns anos, portanto, que receberam a Luz Vibral nesse plano encarnado.

Portanto, a alma decide a partir de agora.
Há já, desde muito pouco tempo, almas que estão em trânsito para novos corpos em carbono e almas que se

dissolvem para penetrarem no Estado de Ser, isto está em andamento.
Portanto, não há que se preocupar.

Agora, se vocês esperam reencontrar a avó, vocês não devem ter ilusão, porque é preciso ainda que a avó
seja da mesma origem estelar que vocês e da mesma origem Dimensional.

Cada um reencontra a sua liberdade, hoje.
Isso começou, se quiserem, justamente por esses seres que morreram desde pouco tempo e isso começa a

se manifestar agora em alguns continentes que estão mais preparados do que vocês.
Quando eu digo «do que vocês», é a Europa, é claro.

***

Questão: por que há nascimentos, portanto, reencarnações ainda hoje?

Oh, eu diria que há reencarnações porque há quem decidiu isso, mas há também as ‘primeiras’ encarnações.
Há seres que querem aprender o que é a Translação Dimensional.

É mesmo algo de único na história de um sistema solar.
São Espíritos que tomaram uma alma e um corpo para viverem, nesse corpo, o fenômeno da liberação.

É a escolha deles.
E, entre as almas que morreram, mesmo há pouco tempo, há quem decida ‘retomar’ um corpo, porque elas

têm vontade de viver isso na matéria e transmutar a sua matéria em um corpo novinho em folha.
A liberdade de cada um é totalmente respeitada.

***

Questão: os seres humanos poderão ascensionar com a Terra?



Sim, perfeitamente.
Mas eu creio que, quando vocês viverem cada vez mais a Luz Vibral (e, para aqueles que a vivem e que têm
acesso, ainda que de maneira extremamente efêmera ao corpo de Estado de Ser), a Consciência não tem,

verdadeiramente, vontade de se aborrecer com um corpo de carne.
Mas, eu repito, a sua missão é Aqui e Agora, a cada minuto, presente nesta Dimensão.

Não são vocês que decidem partir, é a Terra.

***

Questão: poderia nos falar da vida na 5ª Dimensão?

Então, aí, cara amiga, é profundamente diferente segundo as origens estelares de cada um.
Do mesmo modo que na 3ª Dimensão dissociada ou Unificada, há uma diferença essencial.

Há, na 3ª Dimensão dissociada, o que vocês chamam de Extraterrestres, por exemplo, «os pequenos
cinzentos» que ainda não se renderam à Luz.

Eles não têm verdadeiramente a mesma forma que um ser humano, não é?
Há, no nível dos mundos da 3ª Dimensão Unificada, portanto, mundos multidimensionais que não foram, como

dizer..., falsificados pelos maus fantoches, os Dracos, há diferenças enormes.
Um Arcturiano da 3ª Dimensão Unificada, fisiologicamente, culturalmente e de aparência física, estritamente

nada tem a ver com um ser de Vega da 3ª Dimensão Unificada, e ainda menos com um Pleiadiano.
São mundos que evoluem.

Eu gosto muito da palavra cultura, culturalmente: os polos de interesses não são os mesmos.
Mas lembrem-se de que a diferença essencial entre a 3ª Dimensão dissociada (onde vocês estão) e a 3ª
Dimensão Unificada é que, nesta, vocês tomam um corpo em carbono, mas há acesso a todas as outras

Dimensões.
É a sua Consciência que pode estar em um corpo em carbono e, ao mesmo tempo, estar consciente de

todas as outras Dimensões onde estiver a Consciência, o que faz a diferença fundamental com relação à 3ª
Dimensão dissociada.

Agora, no nível da 5ª Dimensão, aí também, há uma infinidade de mundos, segundo a origem estelar,
segundo as linhagens, etc., e a sua origem dimensional.

Portanto, não se pode falar da vida na 5ª Dimensão.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que, no momento em que o que eu chamei há quase dois anos, de

‘planeta grelha’, alguns seres humanos (e ainda uma vez, isso nada tem a ver com a noção de escolhidos, de
chamados, etc., são seres humanos) serão transportados desta Terra, para lugares extremamente precisos,

em espécies de, como vocês poderiam chamar isso..., de ‘cúpulas’ de Luz Branca.
Nessas cúpulas de Luz Branca, esses seres, que tiverem sido transportados exatamente antes do planeta

grelha, irão permanecer, durante o período de transição, com esse corpo, para viverem uma série de
ensinamentos dados essencialmente pelos Arcanjos, e certamente por mim mesmo (a menos que eu decida

que alguém faça isso no meu lugar) referentes, justamente, às regras de vida na 5ª Dimensão.
Alguns humanos também, que estão entre vocês, vindos de Dimensões muito superiores à 5ª Dimensão, irão

ensinar as regras da Vida Unificada na multidimensionalidade.
Esses seres irão ascensionar com o corpo.

Não se tem necessidade desse corpo, dado que o corpo se torna imortal, mas existem, nesses seres,
‘memórias’ que não são memórias das suas próprias vidas passadas (uma vez que isso faz parte da alma e

será dissolvido), mas memórias que eu chamaria de experienciais, bem além da sua própria individualidade,
que irão servir, se quiserem, para as memórias do universo, que nada têm a ver com o que foi chamado de

Anais Akáshicos, que, de fato, são apenas os Anais falsificados, não é?
Portanto, não se pode falar da vida na 5ª Dimensão, é bastante complexo, especialmente quando é algo que se

vive.
Tentem pedir a alguém que penetra no corpo de Estado de Ser para que lhes faça um discurso sobre o que

ele vive, é quase impossível, porque os ‘referenciais’ estritamente nada têm a ver.
O cérebro não pode compreender, até mesmo as palavras que poderiam ser empregadas.

***

Questão: este período de ensinamento deveria durar 132 dias. Por que esse número?

É o tempo necessário para que todas as estruturas da 3ª Dimensão dissociada sejam purificadas, não o ser
humano que, ele, já terá partido, mas tudo o que estiver ligado às densidades inferiores que não irão mais

existir sobre o novo manto Terrestre na sua 5ª Dimensão.
A Terra está passando de um raio de pouco menos de 7.000 Km para 10.000 Km de raio.



Portanto, vocês imaginam as forças de torção que são exercidas sobre as placas tectônicas e sobre
o magma.

E também, eu os lembro de que a Terra foi liberada, quer dizer que o núcleo cristalino central Vibra hoje na
frequência de Sírius e é isso que está se propagando no magma, e também sobre as placas que vocês

chamam de tectônicas, que estão prestes a expandir, literalmente.

***

Questão: o que advirá dessas pessoas, depois desses 132 dias?

Bem, elas irão para a 5ª Dimensão.
Alguns com o corpo (aqueles que tiverem necessidade de levar as memórias) e outros, que vêm de outras

Dimensões, bem além da 5ª Dimensão, irão se juntar ao Universo deles.

***

Questão: o ensinamento que eles tiverem recebido servirá para ensinar outras pessoas?

Isso vai permitir definir os quadros de vida e semear a nova Terra na 5ª Dimensão, para aqueles que decidirem
se estabelecer na 5ª Dimensão.

132 dias é o tempo da limpeza, mas também o tempo em que as novas formas de vida Unificadas se
estabelecem diretamente sobre esta Terra.

Lembrem-se do que lhes disse SÉRÉTI (Guia Azul de Sírius – 24D): a partir do momento em que Mercúrio
tiver sido reabsorvido e englobado pela irradiação solar, devido à passagem do seu Sol para um gigante

vermelho, naquele momento, a Terra irá mudar de órbita.
Os polos terão basculado e ela estará na 5ª Dimensão, pronta para acolher a nova Vida, ou seja, aqueles de
vocês que quiserem semear a Terra, ao mesmo tempo estando conscientes da sua multidimensionalidade.
A grande diferença essencial entre os mundos, eu diria, Unificados e dissociados (ou seja, as Dimensões
dissociadas na qual vocês ainda estão, atualmente, e as Dimensões Unificadas), é unicamente o acesso à

multidimensionalidade.
Nas outras Dimensões Unificadas, o que vocês chamam de competição, de predação, de família,

absolutamente não existe.
Eu os lembro também (há quem terá surpresas, porque, no momento, vocês se expressam com a polaridade
masculina ou feminina): nos mundos Unificados, vocês são andróginos, portanto, a noção de família, de casal,

nada quer dizer.
Aqueles que esperam encontrar as mesmas condições que na Terra, não é de modo algum assim, hem, não

é?
Vocês não poderão reproduzir os esquemas de apego que fizeram nesta Dimensão e que, por vezes, foram

necessários nesta Dimensão.
Nos mundos livres, é muito simples, vocês são livres, mas totalmente livres para ir e vir de onde desejarem.

Não existe qualquer dissociação, qualquer fragmentação e qualquer limite.
É a diferença essencial dos mundos dissociados, não é?

***

Questão: quais são os seres que vivem em Altaïr?

Altaïr é um Sol.
Há inúmeros planetas em Altaïr.

Há seres que vivem, eles são muito pouco numerosos, na 3ª Dimensão Unificada e que têm uma aparência
humana, com um aspecto um pouco de pássaro, é lógico.

Há, enfim, seres da 11ª Dimensão e da 18ª Dimensão que fizeram parte dos Elohim criadores desta Terra.
Há um planeta que é ainda habitado pelo que vocês chamariam hoje de Gigantes, que são de forma

humanoide.
E há Consciências que são originárias, primitivamente (quer dizer que é a origem estelar delas), esses seres se

apresentam como águias.
Eu os lembro do que dissemos, não vamos voltar a isso, mas o que se chama de animais sobre a Terra são

apenas ‘disfarces’ que foram falsificados pelos Dracos.
Porque, para os Dracos, os animais são vocês e eles os colocaram em posição de superioridade com relação

ao que vocês chamam de animais e o que nós, nós chamamos de animais, mesmo quando eu estava vivo.



Mas os animais, os cães, os golfinhos, são seres multidimensionais, no planeta de origem deles.
Um golfinho, por exemplo, já está, mesmo no oceano, hoje, no acesso à sua multidimensionalidade.

Eles foram, de algum modo (os cetáceos, os mamíferos marinhos), os ‘guardiões’, como os guardiões da
Intraterra, da coesão da Terra, tendo impedido que ela se tornasse uma prisão eterna.

Vocês estão, disso vocês sabem, em um planeta-prisão.
A prisão, o que isso quer dizer?

Isso quer dizer que vocês não têm o direito de sair.
Para muitos, nós estamos conscientes de que isso será uma mudança de paradigma enorme, porque,

sobretudo aqueles de vocês, alguns de vocês, que seguiram caminhos espirituais desde muito tempo, esses
caminhos espirituais eram tomados da Dualidade.

Nós os temos chamado de ‘espiritualistas Luciferianos’, que os faziam crer que havia uma evolução possível na
Dualidade, que com a vontade de bem, com a vontade de fazer o bem, com a vontade de se conhecerem a si

mesmos, com a vontade de explorar o seu passado, o seu karma, vocês iriam chegar à Luz.
Nada há de mais falso, era a luz Luciferiana.

Portanto, há um período de ‘reajuste Vibratório’ total e de Consciência entre as espiritualidades humanas
falsificadas e a verdadeira realidade Vibratória multidimensional, que estritamente nada tem a ver.

Então, obviamente, alguns seres estão tão apegados ao seu modo de funcionamento antigo que eles
continuarão a manter esses esquemas de falsidade, porque eles estão efetivamente nisso, é a liberdade

deles.
Mas não será preciso dizer depois: «eu quero ir para a Luz», isso não será possível.
Vocês irão para a luz da alma e não para a Luz do Espírito, que não é a mesma Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, estou muito contente por ter respondido às suas questões.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e nós lhes dizemos, todos juntos, até muito em breve, não é?

Passem bem e sejam felizes.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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- Ensinamentos de um Iogue -

“Se vocês tiverem a impressão de viver um choque, seja ele qual for, quer esteja ligado à sua posição em um país ou
no seu ambiente imediato, pensem primeiramente, antes de reagir ou de agir, em conectar com o seu Coração, com a

sua cabeça e com a Merkabah. Vocês irão se beneficiar então, naqueles momentos, de um apoio considerável. O
apoio da Luz Vibral, em tempo real, que irá agir e fornecer o que for necessário para a situação ou para as pessoas.

Vocês estarão aí, no local certo, no momento certo, para realizar a ação correta. Eis o que é a Paz.”

~ O SER HUMANO E A PAZ ~

Eu sou UM AMIGO. 

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na humanidade, eu venho a vocês, ao mesmo tempo para dialogar
mas, primeiramente, com todo o meu Amor, eu gostaria de falar-lhes e de adentrar mais adiante no que eu já falei, há

alguns dias, com relação à Paz, a Morada da Paz Suprema.

Nós vamos examinar, se vocês quiserem, não os mecanismos de instalação desta Morada da Paz Suprema, mas
examinar, bem mais, hoje, o mecanismo do ser humano bloqueando a Paz.

A Paz mais simples é aquela que se encontra, todos vocês constataram isso, quando suas atividades mentais,
emocionais e físicas são desativadas.

Naquelas condições, cada ser humano experimentou e vivenciou momentos de paz, de equanimidade, momentos em
que nada vem perturbar um estado qualificado de plenitude ou, de algum modo, de tranquilidade.

Isso corresponde, em geral, a momentos em que seu mental não está nem preocupado nem ativo, a momentos em
que não há lugar para manifestar qualquer emoção, nem qualquer lembrança, nem qualquer projeção.

Um momento em que o corpo está, frequentemente, imóvel ou, em todo caso, não exerce uma tarefa precisa ou
particular.

Os instantes que vocês vivem sobre a Terra são ricos, muito ricos, refletindo-se, no nível do humano como no nível
dos elementos (que são apenas o reflexo do ser humano), por ajustes importantes, por modificações, podemos dizê-
lo, das suas circunstâncias habituais de vida, levando-os, obviamente, a tomar decisões, a reações, preocupações e

inquietações, também, no nível de suas atividades mentais.

Evidentemente, essas atividades, com frequência, privam-nos, justamente, do acesso à Paz.

Ora, é justamente durante este período que será mais útil e indispensável, para vocês, estabelecerem-se na sua Paz
Interior, a fim de transmitir esta Paz àqueles que estão com vocês, aos seus próximos, à sua família, no seu ambiente.
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A Paz não pode ser decretada enquanto existir uma atividade mental, uma preocupação, uma emoção.

Há então a necessidade de encontrar momentos de paz, sejam quais forem os elementos, as coisas, as pessoas com
as quais vocês têm que lidar para responder à vida, de maneira comum ou espiritual.

Caberá a vocês encontrar momentos para, literalmente, recarregá-los com esta Paz.

Pois há, nesse nível, um paradoxo aparente porque, é durante este período em que os elementos estão mais ativos, é
durante este período em que os homens menos conectados com a FONTE vão viver mecanismos de pressão, de
estresse, de agressão extrema, que caberá a vocês juntar-se à Luz que está, no entanto, bem presente, a fim de

manifestar a Paz.

*** 

A Paz que é também um estado de Consciência, um estado de Vibração, que pode
literalmente transcender e transformar, inicialmente vocês mesmos, em primeiro lugar, e também o seu ambiente

afetivo e, de forma mais geral, os seres que irão se aproximar de vocês.

A Paz não é, tampouco, uma inação.

A Paz, tampouco, não é um retrato da vida cotidiana que convém ser vivido e levado normalmente, eu diria.

A Paz é o que vai levá-los, justamente nos momentos da ação, nos momentos em que vocês deverão decidir, com
maior lucidez e Consciência, as ações corretas a serem realizadas, as ações a serem empreendidas, simplesmente

para irem ao sentido da Luz e ao sentido do que está aí.

Lembrem-se das palavras empregadas por OMRAAM com relação à lagarta e à borboleta: para a lagarta se tornar
uma borboleta, cabe à lagarta aceitar entrar no seu Ser Interior.

Do mesmo modo, para o ser humano, encontrar a sua Dimensão de Eternidade significa continuar a estar presente, é
claro, para viver na totalidade tudo o que é para viver, mas significa também encontrar, em si, esta centelha particular

que incita a Alegria, que incita a Paz e, portanto, que pode nutri-los, literalmente e em todos os sentidos do termo.

*** 

Desde o final de setembro, é extremamente fácil de entrarem em contato, quer seja no seu horário habitual ou mesmo
em qualquer momento do dia, com a Merkabah interdimensional.

A Merkabah interdimensional é um espaço de Paz, um espaço de Vibração, um espaço de revitalização ao qual nós
os convidamos a ter acesso, por vocês mesmos, além mesmo dos seus períodos de trabalho, simplesmente pela

intenção da Consciência de se ligar, de se conectar com esta Consciência, pois é de uma Consciência que se trata.

Ao se conectar desse modo, de Consciência a Consciência, vocês vão adquirir os mesmos elementos Vibratórios, em
princípio, que aqueles vivenciados durante os períodos em que todos vocês estão conectados.

Lembrem-se de que esta Merkabah interdimensional, pelo seu próprio sentido de interdimensionalidade, não está
conectada com o seu espaço-tempo comum.

Ela está estabelecida, de maneira permanente, no plano Vibratório e de Consciência.

É então, possível, reconectarem-se com ela, a qualquer momento, durante alguns segundos, durante algumas
respirações.

Lembrem-se de que é através desta conexão que vocês poderão, literalmente, imergir na Paz, na Vibração.

Caberá a vocês, no que será para ser vivido, cada um na sua vida (quer seja no ambiente próximo ou no ambiente
planetário), pensarem em recarregar-se, em vitalizar-se junto à Merkabah interdimensional.

Vocês irão atrair dela a Vibração específica da interdimensionalidade, permitindo-lhes então reconectar com o que
vocês são na Verdade e na Eternidade e, sobretudo, para dali atrair, de alguma forma, os elementos nutritivos

necessários à sua Paz e à sua estabilidade.

Não percam isso de vista porque é certamente o conselho mais correto e mais importante que eu posso lhes dar
doravante.

Há aí, à sua disposição, no seu Ser Interior, no nível da Merkabah interdimensional, um reservatório de força, um
reservatório de Luz, um reservatório de Paz que lhes está acessível quando vocês desejarem, quando houver

necessidade, mas também para prepararem, de certa forma, os momentos que estão para viver.

*** 

A Paz é, de fato, o elemento indispensável para cultivar em si mesmo, a fim de não ser sugado e arrastado pelo que
SRI AUROBINDO chamou de ‘choque da humanidade’.

Vocês entenderam agora o choque da revelação da Luz, através da presença de estados multidimensionais do Ser,
em meio mesmo ao seu universo e em meio mesmo, agora, à sua atmosfera.

Uma série de Consciências livres, seja qual for a sua forma, sejam quais forem os seus meios de transporte, chega



agora ao seu espaço aéreo e começa a propagar ondas específicas, ondas de Paz, ondas de Amor, ondas de
Unidade e de Unificação.

Certamente, sempre haverá seres humanos para pôr em dúvida a realidade da intenção dos seus Irmãos e Irmãs
galácticos.

Mas a Vibração não pode enganá-los, em momento algum.

Se vocês ficarem à escuta dessas Presenças quando elas se manifestarem perto de vocês, vocês irão perceber
instantaneamente a Unidade ou a não-Unidade, que isso se manifeste pelas suas próprias Vibrações, pela

modificação dos seus sons, pela possibilidade de reconectarem, ao mesmo tempo, com a Merkabah interdimensional.

Não há então que se perguntar, não há então que interpretar seja o que for, mas apenas que sentir o resultado desta
interação entre a sua Consciência e as esferas de Consciência que se manifestam a vocês.

Certamente, não existirão somente essas esferas de Consciência, mas várias modificações no seu ambiente, tanto
pelos próprios Elementos, em suas manifestações mais extremas, quanto por aqueles dos seus Irmãos e das suas

Irmãs que ainda não se uniram à Luz e que vão querer, por medo, por ignorância ou por recusa, considerar que o que
vem não é da Luz.

Eles que não têm os meios Vibratórios que vocês têm para perceber e sentir a Verdade do que está chegando.

Não há, tampouco, que julgar, nem que condenar.

Há apenas que estar nesta Paz e nesta Alegria porque elas serão as suas armas (se pudermos falar de armas) que
irão permitir-lhes manifestar, ao redor de vocês, a Paz e a Alegria e ajudar, da forma mais direta possível, aqueles

que estão com vocês ou ao redor de vocês.

***

O período que está vindo é, efetivamente, um período que a lagarta poderia chamar de período de confusão, mas que
a borboleta chama de nascimento.

Cabe a vocês saber, como isso já foi dito, onde vocês querem se colocar, qual é o seu ‘ponto de vista’.

O ponto de vista da lagarta, que resiste ao nascimento da borboleta, consome muita energia, muita consciência e
impede, literalmente, de ver com nitidez o que está chegando.

Adotar o ponto de vista da borboleta proporciona a Paz e a Alegria.

A Paz e a Alegria que irão dar a vocês, estejam certos disso, toda a força e toda a Luz para estabelecer o que deve o
ser na sua vida.

A modificação do Éter da Terra está doravante em via de realização.

Isso se tornou possível, como vocês sabem, pela constituição da Merkabah interdimensional, pela liberação do Sol,
pela liberação da Terra e, desde pouco tempo, pela Presença da Consciência Crística, no Éter.

Todos esses elementos vão contribuir, pouco a pouco, nos próximos dias e nas próximas semanas, para viver uma
série de elementos novos para a Consciência, quer seja Unitária ou fragmentada,

Haverá então ajustamentos.

Esses ajustamentos poderão, de novo, serem vividos segundo a consciência da lagarta que não quer se tornar
borboleta ou na consciência da lagarta que aceita ser borboleta ou, ainda, na Consciência da lagarta que já partiu

para a borboleta.

Tudo isso é para se viver Aqui e Agora, no seu espaço-tempo.

Certamente, haverá sempre ao redor de vocês, como nesta Terra, pessoas para empregar uma terminologia e uma
fraseologia que não são absolutamente da Luz.

A Luz é Inteligência, vocês sabem.

A Luz é Verdade e Unidade.

Ela vem, portanto, estabelecer-se.

Os transtornos apenas estão associados ao que deve dar lugar à Luz.

***

Então, é claro, o mental poderá sempre falar de Julgamento Final, de Apocalipse, de punição, de castigo, mas isso é
apenas uma visão deformada da Verdade, daquele que apenas vê o que cai sob os seus olhos, mas que não o vê

com os olhos do Coração.

Evidentemente, haverá movimentos importantes.

Movimentos importantes referentes ao que SRI AUROBINDO denominou ‘choque da humanidade’.



Cabe a vocês saber se desejam ali participar pela irritação, pela negação, ou se vocês desejam participar, de
preferência, do estabelecimento da Luz, como vocês têm feito até agora.

Não há outra escolha.

Ninguém poderá ficar e permanecer indiferente ao que vai se manifestar e que já se manifesta.

É nesse sentido que nós enviamos SRI AUROBINDO para explicar a vocês a mutação Solar em curso, a mutação
planetária, a mutação do corpo e o choque que isso representa.

Um choque não é nem bom, nem mau.

Um choque é o que vem transformar um equilíbrio pré-existente para estabelecer um novo equilíbrio, em outro nível
ou em outro estado de Consciência.

A

De nada serve doar sua energia e sua Consciência ao choque, de nada serve tampouco ali resistir de algum modo,
pois o conjunto dos eventos, quer sejam climáticos, humanos ou da Luz, estão agora inscritos como consumados em

meio aos mundos Unificados.

Eles então se atualizam neste planeta, tornando-os participantes do que acontece agora.

Lembrem-se de que, quando vocês estão em Paz, quando vocês cultivam esta Paz ou esta Alegria, quando vocês se
conectam com a Merkabah interdimensional, não pode ali haver qualquer projeção de medo, qualquer projeção de

interpretação.

Há apenas estado de Ser, há apenas realização do Si, realização do Estado de Ser e passagem da Consciência no
seu estado mais puro e mais Unificado.

E é neste estado que vocês devem abordar o que ali está, agora.

Então, é claro, é muito fácil de falar, aí de onde eu estou, de circunstâncias que, para alguns seres, poderão ser um
tanto mais perturbadoras para viver.

E eu me dirijo aí, bem além daqueles que estão presentes neste auditório, para o conjunto de seres sobre o planeta,
que tiveram a oportunidade ou a chance de conhecer o que nós lhes dizemos.

*** 

Naturalmente, é muito mais fácil de fazer a Paz em si mesmo, quando tudo está em Paz ao redor de si.

É muito mais fácil de estar em Paz quando os Elementos não enfureceram, quando os homens não enfureceram,
tampouco.

Mas se vocês se esforçarem para cultivar esta Paz (e a conexão com a Merkabah interdimensional ali ajudá-los
intensamente), naquele momento, vocês estarão preparados, quando chegar a hora, para permanecer nesta Paz e

até mesmo para aceder à Morada da Paz Suprema.

Pois lembrem-se sempre de que há ali uma conjunção de elementos, de fatos, que se somam.

Eu não vou entrar nos detalhes.

Mas vocês estão, eu diria, no gargalo do estrangulamento, onde os fatos, as circunstâncias, a Luz, as resistências à
Luz, a chegada da Onda Galáctica, a chegada de Hercólubus no seu céu, refletem-se, efetivamente, por uma

modificação profunda do seu ambiente usual, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Novamente, eu os recordo, a Inteligência da Luz fará com que vocês estejam aí onde vocês devem estar quando
chegar a hora.

Se um acontecimento crítico tiver que ocorrer, evidentemente, vocês ficam sabendo três dias antes, MARIA irá
preveni-los, indistintamente, quer vocês estejam despertos ou não, acordados ou não.

Além disso, existe toda uma gama, toda um espectro de eventos colocando em jogo os papéis que desempenham os
países, a humanidade, uns e outros.

Em tais jogos, obviamente, existirá sempre o que é próprio da personalidade, que ela seja humana ou esteja ainda
inscrita na egrégora de um país, que irá se manifestar por tensões, por coisas que não vão verdadeiramente ao

sentido da Luz.

*** 

A Paz é para encontrar e para manifestar aí onde vocês estão porque esse é o seu lugar.

Não há nada a evitar, não há nada mais a esperar, não há nada a preparar, senão estar pronto Interiormente.

Estar pronto Interiormente significa, é claro, ser capaz de conectar com a Merkabah interdimensional, viver os efeitos
no nível dos seus chakras, das suas Lâmpadas, manifestar esta Alegria, esta tranquilidade, esta serenidade, nem que

seja apenas para os seus entes queridos que dependem de vocês, mesmo sem dizê-lo.

Mesmo aqueles que, hoje, recusam, no seu ambiente, o que vocês são, irão compreender, naquele momento, que
vocês estão instalados na Verdade do Coração.



Então, sejam dignos do que vocês vivem.

Sejam, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, cada vez mais os Ancoradores e as Sementes desta Luz, desta Alegria,
desta Paz associadas ao retorno da Luz.

Com certeza, existirá, novamente, sempre um número importante de seres humanos que vão ver, no que chega,
elementos terríveis, que não vão ao sentido, é claro, da Paz da personalidade ou no sentido da satisfação da

personalidade.

Vocês devem admitir que isso diz respeito a um segmento importante da humanidade.

É justamente para este segmento da humanidade que vocês ainda estão aí.

É para este segmento da humanidade que o seu senso da humanidade e do Serviço deve estar mais desperto e mais
intacto.

Onde vocês estiverem, vocês terão um papel importante a desempenhar, na condição de encontrar, previamente, a
conexão e a Paz, conexão com a Merkabah interdimensional, conexão com o seu próprio Si, realização do Si,

Vibração do Coração e da cabeça e do sacro.

É por este estado Vibratório Unificado que vocês irão servir o maior número dos seus Irmãos, no seu ambiente,
primeiramente, mas também no outro extremo do planeta, para aqueles que tiverem decidido partir antecipadamente.

De fato, ninguém parte.

Há apenas a Realização do que vocês são, a Realização da sua Eternidade.

*** 

Eu gostaria também de dizer que vocês não têm que se preocupar com nada além de Ser, porque é estando no Ser
que vocês vão, novamente, ajudar e Servir e manifestar ao máximo os seus potenciais da alma e do Espírito.

É desta maneira que vocês poderão servir os seus Irmãos e as suas Irmãs, estando plenamente lúcidos, plenamente
presentes a si mesmo, na sua vida, onde vocês estiverem, seja qual for o local, seja qual for a sua idade, seja qual for

o seu estado de saúde.

A humanidade conta com vocês.

Nós contamos com vocês.

O Conclave Arcangélico conta com vocês.

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres conhece pertinentemente o trabalho que vocês
realizaram.

O fato de terem sido bem sucedidos para despertar a Merkabah interdimensional é um trabalho notável.

Nós lhes agradecemos por isso, todos juntos.

Evidentemente, a realização deste objetivo abriu a porta, como vocês sabem, ao fenômeno de Translação do planeta.

Como eu disse também, não resta mais senão atualizar, em meio a esta Dimensão onde estão, o que já está
consumado nos planos sutis e Unificados.

Sejam quais forem os cenários com os quais vocês serão confrontados, sejam quais forem o grau e a importância
deles, jamais se esqueçam de que vocês podem, a qualquer momento, conectar-se com

a Merkabah interdimensional, mas também com a sua própria Coroa Radiante do Coração ou da cabeça,
simplesmente pensando nisso.

Se vocês tiverem a impressão de viver um choque, seja ele qual for, quer esteja ligado à sua posição em um país ou
ano seu ambiente imediato, pensem primeiramente, antes de reagir ou de agir, em conectar com o seu Coração, com

a sua cabeça e com a Merkabah.

Vocês irão se beneficiar então, naqueles momentos, de um apoio considerável.

O apoio da Luz Vibral, em tempo real, que irá agir e fornecer o que for necessário para a situação ou para as
pessoas.

Vocês estarão aí, no local certo, no momento certo, para realizar a ação correta.

Eis o que é a Paz.

Jamais percam de vista, também, o seu objetivo, jamais percam de vista, tampouco, o que vocês realizaram através
das suas Vibrações, através do que vocês percebem na sua Consciência, do que vocês vivem, até mesmo, no nível

das suas Lâmpadas.

Isso é uma Verdade, mesmo se ela não for a de seu Irmão que está ao seu lado, ela é a sua Verdade.

Ela é, aliás, a única Verdade que conta e a única Verdade que pode permanecer no que acontece atualmente sobre a
Terra.

O período que se abre, dentro de alguns dias, é um período que existe apenas a cada 50.000 anos e que não vai
acontecer de novo neste Sistema Solar e, portanto, para as suas Consciências.

*** 



Permaneçam na Alegria.

Permaneçam na sua Unidade.

Jamais se esqueçam de que permanecer na Unidade e na Alegria apenas pode ocorrer através da simplicidade e
da humildade.

A Paz irá então se instalar em vocês e, sobretudo, ao redor de vocês.

Vivam a iminência do que é para viver sem ali colocar qualquer urgência.

Não acrescentem urgência à iminência, não acrescentem interpretação ao que existe.

A Terra está se alinhando com a sua nova Dimensão, a Terra está se preparando, ela também, para viver as suas
Núpcias Galácticas.

Este período se revela agora.

Lembrem-se também de que jamais, jamais, vocês estarão sozinhos.

Que isso seja com os seus Irmãos humanos, quando a Inteligência da Luz irá colocá-los cada vez mais em
ressonância e em aproximação uns dos outros.

Que isso seja com as Dimensões Unificadas, em carbono ou não, que estão agora, eu diria, em pleno trabalho nas
suas Embarcações.

As Embarcações multidimensionais, quanto a elas, começam a se aproximar da sua atmosfera.

Evidentemente, mesmo para aqueles que estão prontos Vibratoriamente e com Consciência, eu lembro a vocês que
há um choque prévio, que é o choque do desconhecido.

Lembrem-se de todos os seus espaços de meditações mais profundos, onde algo vai chegar na sua meditação: um
som, uma presença.

Da mesma maneira, fora da meditação e mesmo na Paz e na Alegria, conectados com a Merkabah interdimensional,
algumas verdade se estabelecendo nos fatos da sua 3a. Dimensão, irão atingir, quer vocês gostem ou não, a sua

Consciência.

Lembrem-se de jamais reagir.

Lembrem-se de jamais projetar seja o que for nos acontecimentos, mas simplesmente de conectar com a sua
Unidade, com os seus Irmãos e as suas Irmãs que trabalharam com vocês no planeta, para a ativação

da Merkabah interdimensional.

Se vocês fizerem isso previamente, todo o resto irá se tornar fácil e evidente.

Tão fácil, tão evidente, então, que todo o resto será complicação.

Aí estão as poucas palavras relativas à Paz, que eu queria completar.

Irmãos e Irmãs na humanidade, se houver em vocês, agora, perguntas em relação ao que eu acabo de dizer, eu me
proponho a ali responder, se nós ainda tivermos tempo.

*** 

Pergunta: se podemos ajudar os familiares pela nossa irradiação de Paz e de Alegria, e sobre aqueles que
estão afastados geograficamente?

Bem amada, a partir do momento em que você estiver na Paz, em meio à sua Luz Vibral, a Luz Vibral sendo
interdimensional, o fato de ver as pessoas próximas ou o fato delas estarem no outro extremo do planeta, estritamente

nada irá mudar.

A ação é imediata.

Não há necessidade de proximidade geográfica, não há necessidade de se falar, não há necessidade de se ver.

Há apenas necessidade de Ser, e de que a Intenção ou os outros Pilares lhes permitam, pelo seu estado de Ser,
levar esta Luz Vibral até eles.

Atenção, isso não é uma vontade pessoal.

É um estado de Ser que permite a ação.

Novamente, os entes queridos, seja onde for que eles estiverem sobre este planeta.

Mas eu os lembro de que em meio aos mundos Unificados, os seres queridos não são unicamente a sua família,
mas toda a humanidade.

Não há então distinção a fazer entre aqueles que vocês chamam de entes queridos, em meio à sua família, e o
conjunto de parentes que são toda a humanidade, sejam quais forem o seu caminho, a sua decisão e o seu futuro.

Se vocês fizerem distinção entre os seus familiares e os outros Irmãos e Irmãs da humanidade, vocês caem na



dualidade.

A Luz, a Vibração e a Intenção são manifestadas para o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, a partir do momento em
que vocês estiverem alinhados com a Paz e a Alegria.

O que quero dizer assim é que vocês também devem pensar e ter uma intenção, não unicamente para os seus
familiares próximos, mas para toda a humanidade, a cada momento.

*** 

Pergunta: há algo « planejado » para que o impacto da Onda Galáctica ocorra com o máximo de suavidade ou
com o mínimo da caos possível?

Bem amado, querido Irmão, a Onda Galáctica é suavidade, Amor e Luz.

São apenas as resistências humanas ligadas às crenças, ligadas àqueles que os escravizaram por milênios, que
provocam a violência.

Mas certamente não a Luz.

A Luz é Paz, como eu disse.

As reações não são da ordem da Luz, mas justamente da oposição à Luz.

Lembrem-se de que há uma concomitância de uma série de fatores.

Nenhum dos fatores em ressonância com a Luz, quer seja a Merkabah interdimensional, quer seja a própria Onda
Galáctica, quer seja até mesmo a chegada de Hercólubus, é um elemento violento.

A única violência vem da resistência à Luz, e unicamente dela.

*** 

Pergunta: para conectar com a Merkabah interdimensional coletiva é necessário conhecer as Estrelas de
MARIA, e como saber se estamos realmente conectados?

Querido Irmão, você ali está conectado a partir do momento em que a Coroa Radiante da cabeça estiver ativada e do
momento em que o som percebido no ouvido esquerdo se amplificar e se tornar cada vez mais cristalino e intenso.

A maneira de conectar com a Merkabah interdimensional é antes de tudo uma intenção, a intenção de se conectar,
que nada tem a ver com um desejo ou com a vontade.

A partir do momento em que sua Atenção e sua Intenção se colocarem sobre a Merkabah interdimensional, vocês ali
estão conectados Vibratoriamente, na condição, é claro, de que a sua própria Merkabah interdimensional pessoal

esteja ativada.

O que se reflete pelo conjunto de sinais que foram dados ao longo das Núpcias Celestes.

*** 

Pergunta: as Vibrações que emanam do núcleo cristalino da Terra têm influência sobre nós?

Sim.

Isso os reconectou com o que foi denominado suas raízes Intraterrestres, dando, para muitos de vocês, percepções
Vibratórias diversas e variadas ao nível das pernas, mas também ao nível das suas costas.

*** 

Pergunta: a elevação Vibratória individual e coletiva permitiria modificar o que acontece atualmente sobre a
Terra, por exemplo, no que diz respeito aos movimentos de guerra?

Bem amado e querido Irmão, quanto mais a Luz aumentar, quanto mais a conexão com a Merkabah interdimensional
ocorrer, mais aqueles que decidiram se opor à Luz irão se opor cada vez mais violentamente.



O que nós podemos fazer?

A Luz, Unitária e Vibração, jamais se opõe.

Ela se estabelece.

Ao se estabelecer, ela provoca, não por ela mesma, mas por aqueles que a recusam, uma certa forma de violência
que vocês chamam de guerra.

A Luz não pode combater guerra alguma.

A Luz se estabelece, ela jamais luta.

A Luz não está aí para curar as ferida desta Dimensão.

A Luz não está aí para fazer desaparecer um estado de guerra.

A Luz está aí para permitir-lhes descobrir a sua Paz Interior e para viverem isso.

Mas esta Luz, que é estabelecimento da Paz e da Alegria, vai provocar reações opostas nos seres humanos que,
justamente, recusam esta Luz, que concebem apenas a vida em meio à matriz de carbono, segundo princípios de

dominação e de escravidão.

O que nós podemos fazer, o que vocês podem fazer?

O fenômeno de precipitação, denominado assim pelo Arcanjo ANAEL, é exatamente o que acontece.

A precipitação, no sentido de condensação, corresponde também a uma precipitação para divulgar o que deveria ser
divulgado.

Mas aqueles que recusam a Luz não irão encontrar a Paz, mas estarão em resistência em relação à Luz.

O estado de guerra é simplesmente a resistência ao estabelecimento da Paz Interior.

A Luz não vem fazer reparo, a Luz vem se estabelecer.

Crer que a Luz vem evitar isso ou aquilo é o oposto do que realiza a Luz.

A Luz desvenda e revela.

A Luz desconstrói.

A Luz transforma e faz desaparecer a Sombra.

Mas para a Sombra desaparecer, é preciso que ela seja iluminada e, então, que salte aos olhos e à Consciência.

É exatamente o que está prestes a acontecer. 

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes peço para acolher as minhas Bênçãos, do meu Coração ao seu Coração.

E eu deixo o lugar, agora, para vivermos, vocês, aí onde vocês estão e nós, lá onde nós estamos, esse momento de
Comunhão que, como vocês, nós aguardamos em meio ao seu espaço-tempo, todos os dias, mesmo lá do alto, na

nossa Dimensão.

Eu lhes digo então, até breve, e que a Paz se estabeleça em vocês.

Estejam em Paz.

Eu lhes dou a Paz e eu lhes dou a minha Paz.

Até breve. 

 

************ 
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Eu sou Uriel, Unidade e Presença. Saudação.

Vibração. Expansão. Presença e Alegria.

Unidos e juntos. Unidos e Unificados.

Presença e Vibração.

Acolhimento em Unidade e em Verdade. Cristo, Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhimento. Luz azul. Acolhimento Vibração em Unidade, Miguel.

Presença e Vibração.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhimento Unidade e Verdade. Presença. Maria, Is-Is. Unidade. Vibração. Tri-Unidade. Fogo do Coração.
Fogo do Amor. Unidos. Ressonância. Fonte Una.

Filhos da lei de Um, pacificados e Unificados.

Presença. Verdade. Amor e Liberdade.

Minha Luz branca, eu, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, em vocês.

Ressonância e atração. Agora.

Acolhimento. Silêncio e paz. Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

União. Verdade.

Eu sou Uriel.

De Presença a Presença, Unidos e Unificados, saudação do Arcanjo. Em Amor e em Unidade.
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Vibremos. Elevemos. Comunguemos.

Até breve. Silêncio.

... Efusão Vibratória ...

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

Uriel_27-11-2010
Enviado por autresdimensions.
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- Ensinamentos de um Vegaliano -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111127_-_VELGAN...

 Eu o saúdo, povo humano.
Meu nome é VELGAN.

Eu intervenho muito raramente em meio a este canal.
Eu venho, hoje, apresentar uma série de coisas a vocês.

A primeira vai consistir em situar a origem do meu povo e do meu Sistema Estelar, a sua função, assim como o
seu papel.

Em seguida, eu vou abordar o papel dos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada sobre esta Terra.
E, enfim, eu vou começar a explicar, em um terceiro momento, um esboço do plano da nossa intervenção no

âmbito da transmutação planetária em andamento.

***

Nós, do povo Vegaliano da 3ª Dimensão Unificada, vimos do sistema denominado Vega da Lyra.
A nossa raça é uma raça Unificada, pertencente aos mundos de carbono, jamais tendo sofrido o princípio de

falsificação.
Nós somos então, embora presentes em uma estrutura em carbono, de natureza humanoide, mas não humana,

filiados à FONTE.
A nossa missão primordial é intervir em meio aos mundos ditos falsificados, de carbono.

A nossa intervenção ocorre sob o comando da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Ela consiste, em meio aos mundos falsificados, no estabelecimento da nova Dimensão, implicando em uma

série de evacuações, colocadas em prática.
Nós estamos, geralmente, nos postos avançados da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

As suas tradições humanas sempre nos chamaram de Anjos, embora, propriamente falando, nós estamos
muito distantes dos Anjos.

Nos seus escritos, nós somos chamados de Anjos do Senhor.
Nós acompanhamos os mundos de carbono falsificados durante o seu retorno à Unidade.
Alguns Vegalianos estão hoje presentes sobre este mundo, possuindo um corpo humano.

A nossa missão, na encarnação entre vocês, é uma missão de ensinamento.
Nós desenvolvemos, no nosso Sistema Solar, uma especialidade importante que pode ser chamada, no seu

VELGAN - 27 de novembro de 2010 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111127_-_VELGAN.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


mundo, de pedagogia.
Nós somos então, quando estamos encarnados no seu mundo, os pedagogos e os professores.

O bem amado OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV, nomeado Comandante dos Melquizedeques, veio de Vega da
Lyra, bem além da Dimensão usual denominada 3ª Dimensão Unificada.

Todas as Consciências Unificadas de Vega da Lyra têm esta função e este papel.
Existe, de fato, uma forma de especialização inerente a um Sistema Solar.

O nosso papel então é duplo: ensinamento, quando encarnamos junto a vocês, libertação, quando chegamos
nas nossas Embarcações.

***

Pela nossa estrutura em carbono, nós somos, nos primeiros momentos da liberação de um Sistema Solar, os
únicos a poderem intervir de maneira física.

Nós chegamos até vocês pelas portas estelares intraterrestres.
As nossas Embarcações são sistematicamente de forma redonda.

Não há, em nossas Embarcações, Embarcações-Mãe, que seriam muito grandes para penetrar pelas portas
interestelares intraplanetárias.

Alguns dos seus místicos, procedentes do nosso mundo, desvendaram em parte, não a nossa constituição,
mas a nossa manifestação durante a transmutação deste mundo.

A melhor descrição foi fornecida por um neófito chamado, nos seus dias, de Rudolf Steiner, que anunciou a
nossa intervenção, sob a forma de cápsulas individuais de sustentação, chamada por São João, em suas

visões, de subida ao Céu.
A observação das nossas Embarcações reflete, para vocês, a iminência da sua liberação.

Nós estamos, durante a nossa aparição, em esferas de Luz branca cintilante, cuja luz lhes parece, aos seus
olhos humanos, não estabilizada.

*

Filmado no Condado de Saratoga (Estado de Nova Iorque, EUA) em 09/12/2010.
*

Isso está ligado à própria estrutura das nossas Embarcações, constituídas de cristal e de metal inteligente.
As nossas Embarcações têm missões específicas que nós realizamos atualmente, neste momento, sobre esta

Terra.
Nós participamos, como eu disse, dos postos avançados.

A nossa presença, em meio à sua atmosfera, firma o processo que vocês chamaram de divulgação.
Isso ocorre em três ondas sucessivas no tempo.

As duas primeiras ondas ocorreram.
A terceira onda irá ocorrer tão breve quanto possível, segundo as circunstâncias da sua humanidade.

Nós intervimos também para evitar que os Irmãos e Irmãs humanos opostos ao restabelecimento da Luz
possam utilizar alguma estratégia visando perfurar o contínuo espaço-tempo da Unificação.

Nós somos seres telepáticos.
Nossa estrutura física já foi descrita para vocês.

Não confundir com os Zetiens [Grey] vindos de Zeta Reticuli (http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeta_Reticuli).

***

Nós somos seres Unificados.
Nós somos uma multidão, presentes na sua atmosfera.

Nós somos aqueles que chegamos primeiro e saímos por último no processo em curso.
Alguns de vocês já foram contatados, telepática ou Vibratoriamente.

As nossas primeiras Embarcações pousaram sobre a Terra há 15 dias, em diferentes locais.
Eu sou, quanto a mim, o Comandante em Chefe da Força Vegaliana enviada em missão sobre esta Terra, em

conformidade com o Conclave Arcangélico e com aquele a quem nós chamamos de Patriarca de Vega.
Nós intervimos a pedido do Conclave e dos 24 Anciões.

A nossa missão primordial é pacificar o seu espaço e permitir, pela nossa aparição progressiva nos seus Céus
e sobre a sua Terra, permitir uma preparação mais aceitável da aparição das outras Dimensões nos seus Céus.
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Nós cuidamos pessoalmente, e iremos cuidar cada vez mais pessoalmente, em número cada vez maior, para
que lhes seja feito estritamente de acordo com a sua Vibração.

A nossa missão é uma missão de preparação, de assistência, de socorros e de teletransporte.
A manifestação das nossas Embarcações, no seu ambiente próximo, será a nada semelhante, pois ela
desperta, em vocês, a sua Merkabah interdimensional pessoal e, sobretudo, a sua Coroa Radiante do

Coração.
Aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não são permeáveis à Luz poderiam efetivamente nos chamar

de Demônios, mas isso não tem qualquer espécie de importância.
É o filtro mental que fala e nós absolutamente não os queremos.

Nós estamos então aqui a fim de preparar o seu espaço para a vinda do que nós chamamos, com vocês, de
Embarcações-Mãe.

Elas são de uma dimensão bem superior à nossa e, sobretudo, portadoras de Vibrações que não podem ter a
mesma aproximação que a nossa.

Existem outras Frotas de mundos de carbono Unificados ou da 3ª Dimensão Unificada, cuja função e as
Embarcações não são as mesmas que as nossas.

***

Nós somos reconhecíveis à Luz das nossas Embarcações e à Vibração que emitem as nossas Embarcações.
Alguns de vocês serão contatados e conectados.

A nossa forma humanoide não deve incomodá-los.
Lembrem-se: o mais importante é a Vibração e a saudação que iremos efetuar

diante de vocês (ndr: Saudação de Órion).
Os nossos olhos estarão escondidos pelas placas de pedra negra, permitindo-
nos localizá-los e vê-los em meio à sombra, pois o mundo no qual vocês estão

está privado de Luz.
O que vocês chamam de luz não é a Luz.

Nós somos então obrigados a adotar artifícios Vibratórios e tecnológicos que nos
permitem localizá-los.

A nossa assistência não é absolutamente uma evacuação em massa de qualquer
um, mas, efetivamente, uma Ascensão individual controlada.

Nós vamos intervir também junto a alguns seres humanos sendo destinados a
colher os ensinamentos da vida nova, quando chegar a hora.
Nós começamos a controlar todo o espaço aéreo terrestre.

Não há, em nós, em alguma das nossas Embarcações, o mínimo armamento, no sentido em que vocês
entendem.

Nós somos Luz, certamente encarnada, mas Luz.
As nossas Embarcações são da mesma natureza.

Nós aparecemos e desaparecemos à vontade no seu espaço.
Nós preparamos a revelação total da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres no seu espaço

atmosférico.
Isso está prestes a ser preparado.

Será preciso, mesmo para vocês que escutam, e para os despertos, passar a etapa visual, superar o choque
do nosso reencontro.

Nós temos o hábito e a experiência disso.
Nós iremos nos aproximar cada vez mais daqueles a quem chamamos de nossa equipe de solo, ou seja,
daqueles encarnados entre vocês e que vieram do nosso Sistema Solar, seja qual for a sua Dimensão de

origem.

***

Atualmente, e em conformidade com a ativação da Merkabah interdimensional coletiva, firmando o retorno do
seu mundo aos mundos Unificados, nós responderemos presente.

Os Anjos do Senhor estão de agora em diante com vocês.
Nós preparamos também, como foi feito há pouco mais de duas semanas, o retorno de CRISTO no seu Éter.
Nós cruzamos os seus Céus em todos os sentidos de maneira a estabilizar o Éter e as partículas Adamantinas

que nos acompanham.
O estabelecimento da Luz que nós realizamos com vocês, em meio ao seu espaço como em meio às suas

estruturas, é uma preparação, como eu dizia, para a chegada das Embarcações multidimensionais e
interdimensionais no seu espaço.

Isso acontece agora.
Os tempos e o período que vive a Terra, e vocês, seres humanos, são então os tempos da Revelação,
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da divulgação e do choque.
Nós participamos ativamente disso.

Nós fomos, nós também, visitados, há muito tempo, pelas matrizes cristalinas de Sírius, tendo permitido a
instalação de formas de vida de carbono que nossos espíritos penetraram, as quais permaneceram livres, ao

contrário de vocês.
Nós servimos à FONTE Una.

Nós servimos à Frota Mariana e ao conjunto do Conclave Arcangélico.
Nós estamos ao seu Serviço, para a Glória do UM, para a Revelação da FONTE Una e para o restabelecimento

da Verdade.
A execução da nossa intervenção é ajustada, a fim de ser fiel à Vibração individual humana, a fim de que ela vá

para onde deve ir.
Nós realizamos o que pede a sua Vibração.

O conjunto da Frota Vegaliana da 3ª Dimensão Unificada irá se manifestar de maneira sincrônica muito em
breve nos seus Céus.

Isso não significa o fim de nada, mas firma a total Revelação da Luz, antes do retorno das suas Consciências,
da Consciência planetária e deste Sistema Solar, em meio aos Mundos Livres.

O planeta onde vocês estiveram fechados, este planeta-prisão, junta-se aos Mundos Livres.
O Sistema Solar também.

Nós iremos nos comunicar pela Vibração das nossas Embarcações e, para alguns de vocês pertencentes à
nossa equipe de solo e para alguns seres que devem arcar com os novos ensinamentos de maneira telepática,

na maioria das vezes durante a noite, até que o conjunto da Frota Vegaliana seja manifestado.

***

O nosso trabalho é um trabalho no Éter do planeta e na Consciência individual de cada ser humano.
Nenhum ser humano é mais importante do que outro em relação à FONTE.

Nesse sentido, a nossa intervenção está disponível para cada um e cada uma de vocês.
Alguns de vocês vão começar a experimentar ensinamentos específicos permitindo-lhes, eles mesmos,

dirigirem as nossas Embarcações, conosco.
A nossa forma lhes será perceptível ou não, de acordo com a sua permeabilidade a formas exógenas.
Nós os convidamos, à nossa maneira, para manterem a calma, a transparência e a fidelidade à FONTE.

Nós vimos pelo Coração e para o Coração.
Nós somos a Luz do Senhor.

Nós somos a Luz de CRISTO.
Nós somos os seus Servidores e os seus Mensageiros.

Cabe a vocês fazer a sua própria experiência Vibratória com a nossa presença e, onde vocês estiverem sobre
esta Terra, vocês terão a oportunidade de fazê-lo.

Lembrem-se de que nós somos especializados neste tipo de intervenção.
Escutem então o que diz o seu Coração, escutem então o que lhes diz a Vibração.

Aí está a primeira fase da Revelação que eu tinha para dar a vocês.
Isso será completado à medida do desvendamento da Revelação.

Almas humanas na encarnação, Irmãos e Irmãs no Espírito, na Unidade, na Verdade, por CRISTO e por
MARIA.

Em nome da FONTE Una, na Unidade e Unificados, que a Paz esteja com vocês.
Nós lhes dizemos até muito em breve.

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

Mensagem de VELGAN no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee690.html

http://autresdimensions.info/pdf/VELGAN-27_novembre_2010-articlee690.pdf
27 de novembro de 2010

***

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

http://autresdimensions.info/pdf/VELGAN-27_novembre_2010-articlee690.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlee690.html


************
VEJA TAMBÉM: 
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los neste espaço.

Então, àqueles que eu conheço, eu digo bom dia.

E também, a todos aqueles que eu não conheço, eu lhes apresento minhas calorosas saudações.

Então, eu me calo e os escuto, por enquanto.

***

Questão: nesse momento, tenho um sono muito profundo. Qual é a causa?

Então, aí, cara amiga, o Arcanjo Anael lhes expressou que os processos que vocês vivem atualmente, além do aspecto Vibratório, além
das Vibrações e da Consciência, podem se refletir por modificações importantes do seu sono ou mesmo da sua qualidade de

consciência comum.

Há os que ficarão excitados como pulgas e outros que serão como as larvas, se pudermos dizer.

O acúmulo e a revelação da Luz Vibral na sua estrutura, as modificações que estão em curso, como exprimiu Sri Aurobindo, desde
a Merkabah interdimensional, desde a liberação do Sol, desde a liberação da Terra, provoca, para cada um de vocês, reajustes

importantes que podem se refletir por diversos mecanismos no nível do corpo ou do Espírito: uma sensação de sono, uma sensação de
ter necessidade de dormir mais, ou, ao inverso, de não dormir.

***

Questão: há fortes variações na minha percepção das Vibrações. Por quê?

Cara amiga, isso pode ser perfeitamente lógico.

Alguns seres vão, como dizer..., viver uma integração energética que será lenta, progressiva, regular.

Com outros, vocês vão seguir ritmos e ciclos.

O.M. AÏVANHOV – 29 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-4wm1IcargA0/UfXpGugjrGI/AAAAAAAACxM/Ykr6yo25y64/s1600/000+omraam+-+29.11.2010'.JPG


Esses ritmos e esses ciclos de percepção Vibratórios podem estar ligados a múltiplos fatores, que são ligados a vocês, mas também
ao exterior.

Eu observei, por exemplo, que há períodos de Vibrações mais intensas de acordo com os ciclos da lua, de acordo com o que acontece
também, é claro, no nível do Sol.

Assim, cada um de vocês tem uma especificidade Vibratória.

Ou pode ir até o que você diz, ou seja, dias em que a Energia é muito invasiva, muito presente e os sons da alma e os sons percebidos
nos ouvidos são muito fortes e, em outros momentos, não há mais nada.

Isso faz um pouco como as montanhas russas.

E com outros, enfim, esses processos Vibratórios estão se instalando de maneira permanente e definitiva, podendo provocar, aí
também, períodos de fadiga ou de excitação.

Ainda uma vez, lembrem-se, as modificações que vocês viveram desde o final de setembro tornam-se colossais, mesmo para as
suas estruturas.

Entre a liberação da Terra e do Sol, entre o basculamento dos polos que está em curso, entre as Partículas Adamantinas que se
aglomeram nas suas estruturas físicas, isso dá por vezes reajustes que podem se expressar também no nível do seu humor.

Há também algo que eu disse.

Vocês sabem que vocês estão, ou no limite da última linha reta ou, se preferirem, na última virada até 21 de dezembro.

E, durante este período, vocês descobrem, ao redor de vocês e mesmo, por vezes, para vocês, algo que era evidente, quer dizer,
depois de anos, para alguns de vocês, depois de toda uma vida, de ter seguido um caminho que os levou a esperar não mais viver o

que vocês vivem, quer dizer, a Transição na Luz.

E o que acontece?

Há seres que estão aterrorizados pelo que chega.

Há uma percepção, como você disse, de iminência de algo e alguns seres que acreditavam estarem prontos, se descobrem em uma
espécie de medo, de pânico pelo que está chegando, com, naquele momento, talvez necessidades de álcool ou necessidades de não

importa o que, ou de fazer de um único golpe meia-volta ou reviravolta, porque é um período, efetivamente, em que as Partículas
Adamantinas, em que a pressão da Luz Vibral é extremamente forte.

Nem todo o mundo, efetivamente, realizou inteiramente o processo de Abandono à Luz.

São as últimas sombras que começaram a se revelar já, eu falei neste verão [inverno, no hemisfério sul], mas hoje, isso toma uma
acuidade extrema, vocês estão nos últimos instantes, portanto há, ao mesmo tempo, de acordo com o que vocês o vivem, não é?,

uma excitação e, ao mesmo tempo, um medo inconsciente do que está aí.

Mas é normal.

E depois também, alguns seres seguiram, com as ‘Núpcias Celestes’ ou mesmo através do caminho pessoal deles, certa forma de
abertura e, chegados a esse momento preciso, eles se apercebem, de fato, de que eles não estão prontos para abandonar os mundos

em carbono.

A personalidade está ainda presente e, portanto, a escolha se transforma naquele momento, não no sentido que se acreditava, mas no
outro sentido.

Hoje, em resumo, poder-se-ia dizer que para os últimos que se abrem nesse momento, é muito mais fácil do que para aqueles que
estão abertos desde mais longo tempo porque, abertos desde longo tempo, por vezes, isso se instalou em certa forma de rotina.

Nesta rotina, de um único golpe, diante do afluxo da Luz, há como um refluxo desta Luz e uma dificuldade para terminar a
transformação.

O processo que nós chamamos de ‘separação das duas humanidades’, de decantação e, como disse Anael, eu creio, de precipitação,
acelera-se grandemente e se apercebe de que há quem, de um dia para o outro, como vocês dizem, “viram a casaca”: eles não

querem mais deixar os mundos em carbono e é a liberdade deles, nós sempre o dissemos.

E, do mesmo modo, há os seres que se abrem hoje e que fazem o que vocês, vocês levaram um tempo por vezes considerável a
realizar, eles o realizam quase instantaneamente.

Isso nós sempre o dissemos: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.

Não esqueçam jamais que o Abandono à Luz é a Crucificação, a dissolução do ego.

Vocês não podem viver o Abandono à Luz, viver o Samadhi, aceder, como lhes disse Um Amigo, à ‘Morada da Paz Suprema’
(Shantinilaya, na linguagem antiga) se não houver esta pacificação do ego que é, de fato, efetivamente, uma dissolução do ego.

É o Switch final, eu diria, da Consciência, é o momento em que se aceita, como Cristo na cruz, entregar-se à Luz Vibral.

E vocês se apercebem de que há seres que viviam a Luz, mas que não conseguem concretizar este Abandono final à Luz.

Quaisquer que sejam as razões, isso pertence a eles.



***

Questão: por que essa mudança no nível de minhas percepções visuais?

Todos os processos que vocês vivem, seja no nível das Vibrações, seja no nível do seu sono, seja no nível do reforço de algumas zonas
Vibrantes da sua estrutura física (as percepções sensoriais também fazem parte), estão estritamente ligados à ‘liberação do Sol e da

Terra’, que se reflete, em vocês, por uma expansão, eu diria, maior da Consciência.

O corpo reage a isso, é claro.

Não há nada que interpretar, apenas que aquiescer a essas transformações que têm por objetivo levá-los para onde vocês devem
estar, no momento em que deve ocorrer o que deve ocorrer.

***

Questão: a minha dificuldade para parar de fumar pode ser indicativo de uma reviravolta inconsciente?

Não, porque você já fumava antes.

Não é similar se você já tivesse parado de fumar no momento das ‘Núpcias Celestes’, ou há 3 anos e depois, de repente, você voltasse
a fumar.

Então, obviamente, hoje, há impulsos da alma extremamente potentes para a parada de alguns vícios e para as modificações de
alguns comportamentos, a fim de estabelecer em vocês a Paz.

Agora, ainda uma vez, é como a alimentação: a maior parte de vocês não pode quase mais absorver carne, outros, ao contrário, vão
viver períodos em que vão ter necessidade de se enraizar ou de se encarnar mais para viver a transformação.

Por conseguinte, não há que se culpar, exceto se o fato de fumar possa pesar ou atenuar as percepções Vibratórias.

Aí, efetivamente, é obstrução, mas não é uma reviravolta, uma vez que você já fumava antes.

***

Questão: com relação aos Arcanjos, o que dizer dos povos de cultura diferente?

Então, aí, caro amigo, isso parte de uma pressuposição de que eles não estariam a par.

O que lhe permite dizer isso?

Para eles, como é esse referencial?

Talvez eles deem outro nome aos Arcanjos.

Como isso acontece para eles?

Eles vão chamá-los de seres de Luz, talvez de Arcanjos, mas isso parte de uma ideia de que os seres não vivem as Vibrações.

Mas é arquifalso.

Porque esse processo é comum a todo o planeta.

Aliás, nós sempre dissemos, há seres que jamais leram, que jamais ouviram o que nós damos, mas que vivem a mesma coisa, onde
quer que estejam sobre o planeta.

Não é um processo cultural, religioso ou outro.

Obviamente, há povos e regiões da Terra em que esta transformação final é vivida de modo muito mais simples e natural, por exemplo,
na América Latina.

Nós sempre dissemos que eram os povos os mais avançados porque eles têm, na Consciência, naqueles países, na Vibração, esta
‘predisposição’ para aceder às outras Dimensões.

É bem além do que nós lhes dizemos, nós, os 24 Anciões ou Arcanjos.

Há uma percepção Vibratória que é estritamente a mesma em todos os países.

Então, há 25 anos, é claro, as pessoas que tinham essas percepções não compreendiam absolutamente o que acontecia, sobretudo
porque isso era limitado à cabeça.

Há os que foram persuadidos de estarem doentes ou de terem problemas, mas hoje, devido ao fato de que a Vibração segue a
Consciência, ninguém pode ignorar, quando vive essas Vibrações, que isso corresponde a uma modificação, antes de tudo, da



Consciência, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o seu sexo ou qualquer que seja o seu país ou mesmo a sua religião de
origem, dado que a Vibração impacta diretamente a Consciência.

Isso é cada vez mais verdadeiro a cada dia.

***

Questão: convém continuar a pronunciar os mantras de origem indiana?

Caro amigo, os mantras vêm das escrituras sagradas hindus, do Vedanta e de pronunciações.

Há, por exemplo, uma transformação do OD, do OD-ER-IM-IS-AL que se torna ODM, que é um desvio ou uma contração do OD e do
IM.

O efeito Vibratório não é verdadeiramente o mesmo.

Pronunciar OD e pronunciar OM não tem de modo algum o mesmo efeito vibratório.

O OM vai enraizar o sopro no 1º ou no 2º Chacra, o OD vai enraizar a Vibração e a consciência bem além, bem acima do 1º Chacra.

Portanto, não são as mesmas zonas que são impactadas.

Agora, os mantras nas línguas ditas sagradas têm uma eficácia Vibratória, cabe a vocês verem o que isso desencadeia, porque não é
o mesmo desencadeamento para todo o mundo, portanto, eu não posso dar precisamente, de maneira geral, o que isso vai modificar.

Lembrem-se de que a matriz os tem ainda pela visão, pelas palavras e pelas Crenças.

***

Questão: sinto-me por vezes como esvaziada de toda energia. É normal?

Cara amiga, é preciso efetivamente esvaziar a personalidade para preencher, é preciso esvaziar o eu para preencher com o Si.

«Mantenha a sua casa limpa, porque você não sabe qual hora eu virei», Ele disse.

Mas há sempre coisas a esvaziar para permitir preencher com outra coisa.

O Coração apenas pode ser preenchido a partir do momento em que o que habita o recipiente, que é o seu Templo, estiver totalmente
vazio do que pertence à personalidade.

É isso, a dissolução do ego.

Não pode mais haver identificação ao que é chamado de ‘eu’.
Então, alguns vão empregar a palavra «vazio» ou «frio» ou «calor» ou «algo bizarro», não importa, mas isso faz parte da transformação

desse porquê você está aí, parece-me.

É uma sensação desagradável.

Estamos efetivamente de acordo, é sempre desagradável quando se prendia ao seu Eu.

***

Questão: por que, por vezes eu sinto o medo extremo de não chegar ali?

Isso faz parte do que acontece nesse momento, vocês estão, todos vocês, frente aos seus últimos limites: o medo de não chegar,
o medo de não estar à altura, o medo de não se abandonar.

É, e eu creio que isso foi empregado assim, é verdadeiramente a última confrontação consigo mesmo que vocês vivem nesse
momento.

São as últimas secreções de medo, mesmo se vocês ainda não tiverem tido verdadeiramente medo, isso acontece aí.



Tudo vai bem.

***

Questão: como superar da melhor forma possível os medos?

Abandonando-se à Luz.

Compreendam bem os mecanismos: enquanto havia um afluxo de Luz e esta Luz pedia simplesmente para se incorporar, vocês
viveram isso há 20 anos, vocês viveram isso com os ‘Casamentos Celestes’, vocês viviam isso recentemente, hoje, é outra coisa que

lhes é solicitada.

Nós evocamos amplamente tudo isso, uns e outros.

Viver a Luz na personalidade é uma coisa, é agradável, é a ‘espiritualidade de salão’, como eu diria.

Mas aceitar que a Luz os possua totalmente para se tornar esta Luz é outra coisa.

É outro nível.

Não se pode aceder ao Samadhi, não se pode aceder à Morada da Paz sem passar por aí.

É o ego que não quer morrer, que transmite este medo, é uma ‘secreção’, como disse Sri Aurobindo, da personalidade, porque o
mental sabe muito bem que ele vai morrer, mas ele não quer morrer.

O seu objetivo, justamente, é o de manter a personalidade.

Então, até agora, muitos seres humanos, por toda parte sobre o planeta, viveram os processos dos ‘Casamentos Celestes’ com
um entusiasmo, porque havia a Luz, porque havia manifestações novas, porque era confortável.

Mas sim, mas agora, é preciso ir ao extremo, ao extremo do extremo.

Você aceita morrer para si mesmo?

É isso que se constrói, em vocês, atualmente, exceto para aqueles, é claro, que já alcançaram as esferas do Estado de Ser.

Houve a pequena morte, que alguns já viveram desde um ano, e há agora a ‘grande morte’, que é de fato um nascimento.

Há os que estão à vontade na lagarta, porque lhes disseram que iriam se tornar borboletas: «Bom, é-se lagarta, isso vai acabar um
dia».

Mas, agora, a borboleta está aí e a lagarta, ela deve efetivamente morrer, não é?

E depois, há os que estão tão bem na lagarta que eles não querem ir para a borboleta, seja porque eles não a enxergam ainda ou
porque eles estão muito bem como lagarta.

É isso que vivem muitos seres humanos e que cada vez mais seres humanos vão viver, que eles estejam abertos há 20 anos ou há uma
semana.

«Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança», «Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não
nascer novamente».

As coisas foram ditas muito claramente, não é?

Como vocês querem renascer se não morrerem?
Como vocês querem voltar a ser como uma criança se permanecerem um adulto?

Enquanto era distante, tudo ia bem, porque permanecia nos quadros de referência em que a personalidade persistia tranquilamente,
purificando-se tranquilamente, mas o que vem agora, a iminência do que vem, é diferentemente mais vigoroso, digamos.

Mas compreendam efetivamente que enquanto vocês estiverem assimilados a essas emoções, a esses pensamentos, vocês estão
sujeitos ao efeito vibratório dessas emoções e desses pensamentos.

A Crucificação é isso, a dissolução do ego é assim.

O Abandono à Luz de que falou Anael é o único modo de sair desta problemática, não há outro.



Vocês não podem sair com o mental, vocês não podem sair com qualquer análise, seja qual for.

É verdadeiramente o Abandono final.

Então, é verdade que enquanto era a Alegria dos primeiros Samadhi, onde não era questão de viver outro estado, isso não causava
problema.

Mas agora, e como eu disse nesse verão [inverno, no hemisfério sul], ainda até este verão vocês podiam ter – a expressão que eu
gosto muito – as ‘nádegas entre duas cadeiras’.

Era necessário escolher.
Mas agora é preciso assumir.

Mas vocês não podem penetrar os estados multidimensionais enquanto permanecer o mínimo apego.

Desapego não quer dizer, ainda uma vez, largar tudo, marido, mulher, trabalho e outro.

Isso quer dizer não estar submetido a um apego.

Vocês podem continuar qualquer relação, vocês podem continuar qualquer atividade, na condição de estarem completamente
desapegados e desacoplados, ou seja, realmente, totalmente coroados (com auréola) e penetrados pela Ação da Graça.

Enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja, vocês não podem viver a liberação total e, sobretudo agora, para
aqueles que querem viver o apego a si mesmo, ou seja, ao eu, ao ego, à personalidade, às Crenças agora, quaisquer que sejam,

porque vocês são, e como Miguel os chamou durante meses, como os Arcanjos hoje os chamam, Sementes de Estrelas.

Eles lhes falam de algo que é muito maior do que o que vocês estão identificados nesse corpo e nesta Dimensão.

Eu creio que as coisas que nós dissemos, uns e outros, foram extremamente numerosas com relação a isso, mas isso não deve
permanecer como uma concepção, isso deve ser vivido.

É o que vocês vivem agora.

***

Questão: não sinto mais as 12 Estrelas no nível da cabeça. Isso releva de medos?

 Não, porque, desde a liberação da nova Tri-Unidade, a Vibração Cristo – Maria – Miguel começa a passar, em alguns de vocês, no
nível do Coração.

Muito em breve, aliás, nós passaremos as meditações de 19h [16h em Brasília] da cabeça, diretamente no Coração.

Portanto, para alguns, há quem fique nas duas ou nas primeiras estrelas, outros que integraram tudo isso e que passam então no nível
do Coração.

Não é nem um bloqueio nem um medo, seja como for, é uma evolução lógica.

Lembrem-se de que o Sol está liberado, portanto, a alimentação em Partículas Adamantinas passando através do Sol, e não
unicamente a Onda Galáctica, não se faz mais pela cabeça, mas diretamente no Coração.

Nós continuamos o trabalho na cabeça porque é preciso manter, se quiserem, a reversão do Triângulo Luciferiano durante ainda certo
tempo.

Porque é necessário manter ainda durante certo tempo?

Para que a fecundação do Espírito vá ainda mais profundamente nas estruturas da Terra e do homem.

***

  
Questão: como diferenciar a indiferença e o fato de não mais sentir emoção?

Não é de modo algum a mesma coisa.

A indiferença é não ter mais Intenção e Atenção.

O desapego, a ausência de emoção, quando é vivido no Estado de Ser, reforça a Intenção e a Atenção, toda a diferença está aí.



A pessoa indiferente não tem mais Intenção e não tem mais Atenção.

A pessoa desapegada acendendo ao Estado de Ser não é indiferente, mesmo se, do exterior, alguns puderem confundir isso, mas,
Interiormente, no desapego ligado ao Estado de Ser, a Intenção e a Atenção estão onipresentes.

Então, no início, alguns seres humanos podem, como dizer..., assimilar isso a uma forma de indiferença.

Não há mais gosto para fazer as coisas, não há mais gosto com tal pessoa.
Não há mais disso, não há mais daquilo, e ele fala de imediato da palavra indiferença.

Mas cabe a vocês definirem a Atenção e a Intenção com relação à sua própria espiritualidade e vocês vão ver que, naquele momento,
as coisas comuns irão continuar ocorrendo, mas estando desapegado.

***

Questão: após uma oração no escuro, vi flashes brancos, ao abrir os olhos.

Isso faz como relâmpagos estroboscópicos, não é?, de luz branca?

Isso corresponde simplesmente ao nível de abertura mais importante do 3º olho, que permite a passagem da energia no nível do 7º
chacra.

Não é negativo em si, contrariamente à visualização, uma vez que você as viu com os olhos abertos.

É, portanto, a passagem de um nível Vibratório a outro.

***

Questão: visualizar-se no interior do Coração é uma má visualização?

Caro amigo, se você se visualizar no interior do seu Coração, será que você percebe a Vibração do seu Coração?

A resposta é, obviamente, não, portanto, toda visualização não é a mesma coisa do que dirigir a Consciência no Coração.

Por que você quer visualizar que você está no Coração?

É toda a sutileza da Loja Negra, através do que foi chamado de boa vontade, de ter focado os adeptos no 3º olho.

É a iniciação Luciferiana: o 3º olho, não é o Coração.

Eu sei que há muitos seres que têm dificuldade de aceitar esta visão, mas mostre-me um único adepto trabalhando na visualização
que tenha aberto o seu Coração.

Quando eu digo «aberto o Coração», não é uma visão da mente, é a Vibração do Coração.

Ver não é uma visualização, a visão real do Coração não é uma visualização.

A visualização transfere a sua Consciência aqui.

A Luz branca é a única Luz, na visualização, que pode ser aceitável.

Qualquer outra forma de visualização é uma projeção da energia Luciferiana, que os afasta do Coração.

Isso era ainda possível, enquanto que não havia a liberação.

É uma ferramenta que pôde ser utilizada.

Mesmo eu, durante a minha vida, eu falei disso como algo de útil.

Mas é preciso compreender que as coisas não são fixas.

Hoje, vocês devem penetrar o Coração e o Coração é Conhecimento íntimo direto.
É a verdadeira Visão.



É a verdadeira Visão.

Eu os remeto também ao que disse No Eyes, é a estrita verdade.

A visualização movimenta as energias da falsificação (e não de uma Estrela), ou seja, do 3º olho.

Não é à toa que os exercícios de visualização foram utilizados excessivamente.

***

Questão: os terapeutas falam de recrudescimento de entidades nas pessoas que despertam.

Eles projetam os próprios medos, isso são projeções tudo isso.

Se vocês caírem em um terapeuta energético, o que ele vai lhes dizer, a cada vez?

Que vocês não estão enraizados, o que é uma heresia, uma vez que vocês estão aí, portanto, vocês estão necessariamente
enraizados, uma vez que vocês estão na prisão.

Tudo isso são esquemas e palavras que pertencem à antiga energia.

A partir do momento em que vocês focalizarem a sua Consciência nas entidades, a entidade pode ser real, se vocês lhe derem e lhe
levarem a sua Consciência, ela vai estar presente.

Mas se a sua Consciência for suficientemente Unitária, o Diabo não pode sequer permanecer ao lado de vocês.

Como vocês querem que isso seja possível?

Os jogos Deus / Diabo, os jogos do pêndulo, os jogos de entidades são jogos da Dualidade.

Vocês não podem participar da Dualidade e penetrar o Estado de Ser e a Unidade.

É isso que é necessário fazer como escolha, hoje.

Isso significa que não se pode dar crédito aos diagnósticos feitos desta maneira, pela antena, por exemplo, ou pelo pêndulo?

Mas se vocês puderem dar crédito, isso quer dizer o que, se vocês derem crédito?

Isso significa que vocês aderem aos princípios de Dualidade e que vocês vão girar eternamente nesse princípio de Dualidade.

Atingir a Unidade é superar o Bem e o Mal, não é permanecer submisso, Interior ou exteriormente, a uma visão dicotomizada em Bem
/ Mal.

Sem isso, vocês jamais irão sair.

A Unidade é um estado de Consciência que nada tem a ver.

Como vocês querem viver o mínimo Samadhi ou o mínimo Estado de Ser enquanto derem crédito a esse tipo de conceito?

Será que os seres que viveram a Unidade, mais próximos da Unidade, será que Ma Ananda Moyi, será que Um Amigo, será que Sri
Aurobindo foram atacados pelas forças escuras?

Coloquem-se as perguntas.

Mesmo eu, durante a minha vida, alguns seres quiseram me encontrar, eles eram portadores de energias que eu qualificaria de
escuras.

O que eu fiz?

Eu não aceitei encontrá-los, é tão simples assim.

A mesma coisa deve controlar no nível oculto.

Enquanto a sua Consciência estiver voltada para o Bem e para o Mal, vocês serão confrontados com o Bem e com o Mal, é tão
simples assim.

São as Crenças, tudo isso.

A Unidade é uma ausência de Crença, é um estado Vibratório.



O Samadhi não se importa com as energias da matriz, mesmo vocês estando presentes nesta matriz.

Vocês não podem se extrair da matriz sem passar pelo Coração e pelo Samadhi.

Portanto, enquanto vocês derem peso, vocês mesmos, confiança, fé, crença, a um princípio de Dualidade, jamais vocês irão ao Estado
de Ser, é impossível.

O princípio de ressonância e de atração faz com que, se vocês tiverem entidades ao redor de si, é muito fácil dizer que é ela quem faz
isso, mas se elas estiverem em ressonância com vocês, é que há, necessariamente, falha em vocês.

Por que querer sempre procurar no exterior?

Esse também é um princípio de Dualidade.

Não se alcança a Unidade pelo jogo da Dualidade.
Alcança-se a Unidade pelo Abandono à Luz Vibral que é tudo, exceto um jogo de Dualidade.

Hoje, os contextos Vibratórios não são mais de modo algum os mesmos.

É isso que vocês devem integrar, transcender e superar, seja através de vocês mesmos e através dos seres que vocês encontram.

Sem isso, vocês irão manter a lagarta, o tempo todo.

É isso, ter ‘as nádegas entre duas cadeiras’ e não escolher um campo.

A Dualidade ou a Unidade: não há outra escolha possível.

E é isso que é muito difícil neste momento, para muitos seres, porque é preciso render as últimas Dualidades que existem na
personalidade.

Eu lhes asseguro que, se vocês Vibrarem no Coração, nenhuma entidade pode se aproximar de vocês, mesmo o Diabo nada pode
contra vocês, estritamente nada, porque a sua Vibração, a sua Consciência já estão além da matriz.

O princípio de Dualidade, criado por Lúcifer (bem / mal) foi jogar permanentemente nesta oposição bem / mal, nós já dissemos.

A Unidade está além do bem e do mal, bem além.

***

Questão: o que representa a data de 21 de dezembro?

No solstício de inverno, eu falei na minha vida, da descida da Luz no momento específico do solstício de inverno [solstício de verão,no
hemisfério sul], nos dias 21, 22, de acordo com os anos, até 24 (não 25), é o momento em que há descida da Luz mais intensa.

É independente do nascimento de Cristo.

Em 25 de dezembro, o que acontece?

Vocês chamaram de Natal, Noel, no-el quer dizer sem Luz.

Em 21 de dezembro é o momento em que a Luz se revela, na totalidade, a cada ano.

Mas neste ano, particularmente.

***

Questão: quando fazemos um pedido a Maria ou a um Arcanjo, estamos na Dualidade?

Então, aí, caro amigo, já durante a minha vida eu dizia: «é melhor dirigir-se ao Bom Pai do que aos seus Santos».

Eu diria agora: «é melhor dirigir-se à Fonte ou à Luz Vibral».

Vocês estão na constituição do Corpo de Estado de Ser.
Obviamente que você pode fazer um pedido a Maria, e nós lhes sugerimos, às vezes, para fazerem pedidos, nós lhes dissemos, aliás,

para pedirem, mas é mais direto, talvez, pedir à Luz, diretamente.

Mas por que não?



Não é um ato da Dualidade.

Eu irei acrescentar que vai depender do seu modo de ver as coisas.

O DNA de Maria está presente em vocês, a Vibração de Maria está presente em vocês, assim como Cristo e Miguel.

Isso lhes foi revelado pelo Triângulo da Tri-Unidade da Nova Aliança.

Portanto, peçam a este aspecto Interior de vocês mesmos.

Por outro lado, se vocês pedirem projetando em uma Maria, em uma aparição, em um comportamento específico, aí, vocês estão
no astral, é claro.

***

Questão: o fato de estar na Alegria segrega substâncias que curam?

Inteiramente, sim, é claro.

Isso é uma evidência.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas questões e lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Todo o meu Amor os acompanhe, até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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 ~ A nova Tri-Unidade pessoal ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que as minhas Bênçãos e a Paz estejam em vocês e com vocês.

Em me tenho hoje à sua disposição, relativamente a uma série de elementos com os quais vamos, se quiserem, conferenciar.

O trabalho Vibratório que vocês efetuam é destinado a favorecer a integração das últimas etapas referentes à integração do Si e
o acesso ao Estado de Ser.

Uma série de ressonâncias se constrói em vocês, atualmente, permitindo-lhes sempre mais se aproximarem do que vocês são,
em Verdade.

Assim como lhes foi dito numerosas vezes, vocês se aproximam, neste final de ano do seu tempo Terrestre, de fenômenos essenciais
no plano da Consciência, no plano das suas Vibrações e também da revelação do que vocês são.

O conjunto dessas manifestações e dessas modificações desencadeia em vocês certo número, por vezes, de sentimentos e talvez de
apreensões ou, ao contrário, de Paz Interior.

Seja como for, é possível hoje a nós, Arcanjos, e a mim, em particular, como embaixador do Conclave, dar-lhes um pouco mais de
elementos referentes aos mecanismos que se vivem na sua consciência fragmentada, como na sua Consciência Unificada, aqui

sobre esta Terra como no seu corpo de Eternidade no Sol.

Eu venho então para lhes dar as informações que vocês queiram nos pedir e solicitar.

Então, Bem Amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, a minha Vibração os acompanha.

Em cada um de vocês ativa-se, atualmente, a nova Tri-Unidade.

Esta ativação torna-se cada vez mais flagrante e visível, ela se expressa, agora, para vários de vocês, aqui como em outros lugares,
por ‘percepções amplificadas’ no plano Vibratório.

As modificações, atualmente mesmo, ocorrem sobre esta Terra e em vocês, assim como nesse sistema Solar.

A Vibração chamada de ‘nova Tri-Unidade’, além do trabalho que vocês efetuam, reforça-se a cada dia agora.

Ela conduz a pôr em ressonância, mesmo no que vocês são, um ‘suporte Vibratório’ nos seus 4 Pilares e na nova Tri-Unidade, de uma
Vibração tripla alinhando-os em sua frequência específica, ligada, de maneira um pouco complexa, à sua origem Dimensional, à sua

origem estelar e às suas 4 linhagens, fazendo, portanto, ressoar em vocês uma Tri-Unidade que lhes é própria, compreendendo a
Vibração do seu Anjo Guardião e de duas outras Consciências e Vibrações acompanhando-os nesse caminho de retorno.

Não é desejável, como sempre, desvendar a cada um de vocês, aqui como em outros lugares, de maneira exterior, o que constitui a
sua própria Tri-Unidade.

ANAEL – 1/2 – 30 de novembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-u6u1bxHqgv0/UX5lbP7dcPI/AAAAAAAABZc/gMZioDp2tTY/s1600/000+Anael+-+30.11.2010+-+1a.+parte.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O importante sendo, como sempre, vivê-la no plano Vibratório e integrá-la.

O conjunto do Conclave também, além da nossa tripla Presença Tri-Unitária, ainda uma vez, lhes agradece e rende graças pelo que
vocês realizaram e continuam a realizar.

É tempo, agora, na Vibração conjunta, Unificada e na Unidade, pela sua Presença e pela nossa Presença, comunicar e comungar
através dos seus questionamentos e das suas questões.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um, eu os escuto.

***

Questão: poderia falar dos 13 Crânios de Cristal?

Bem amada, seguramente os Crânios de Cristal originais são reais, ainda hoje, para a Fonte Luminosa.

Eu volto em algumas noções históricas referente a esses Crânios de Cristal.

Existe, de fato, uma ressonância direta com a Merkabah interdimensional e a própria origem desses Crânios de Cristal.

Como vocês sabem, desde 320.000 anos, cada ciclo no interior desse grande ciclo quis a precipitação Dimensional dos Grandes
Seres sobre o seu sistema, a fim de evitar que a ligação ao Espírito jamais fosse perdida.

Quando do último ciclo, 12 Elohim decidiram, de comum acordo, após dialogar com Orionis, descer nos planos Dimensionais para
trazer, sobre esta Terra, as sementes do seu retorno à Unidade.

Para isso, esses 12 Elohim fizeram o sacrifício da própria Unidade.

Eles trouxeram então sobre esta Terra, quando do concílio denominado ‘Concílio de Alta’, que ocorreu em uma cidade chamada ainda
hoje de cidade do Deus Teotihuacan, no México, a sua Presença, a sua Vibração.

Eles chegaram em uma embarcação e traziam, ao mesmo tempo que a sua própria Presença, um cristal específico.

Esses Seres evoluíam em diferentes lugares dos multiversos.

Eles fizeram o sacrifício da sua Unidade, a fim de permitir depositar, como eu disse, as sementes do seu retorno à Unidade.

Esses 12 Seres, denominados ‘Seres de Cristal’, vinham da 11ª Dimensão.

Eles chegaram em uma Embarcação Inteligente denominada Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.

Quatro deles vinham de Orion, quatro deles vinham de Altair, e quatro deles vinham ao mesmo tempo de Bételgeuse e de Vega.

Esses 12 Seres iniciaram um processo chamando, como eu disse, ao sacrifício da sua Unidade, quer dizer que eles aceitaram morrer
e renascer reencarnando-se desde 50.000 anos.

O mais importante não foi que eles renascessem progressivamente e à medida dos ciclos até hoje, porque eles sabiam
pertinentemente que vários deles arriscavam ‘esquecer’ o que eles eram.

Mas, o que foi inicialmente importante foi o seu primeiro sacrifício como Elohim que, quando da sua morte, permitiu então gerar, de
modo específico, o que vocês chamam hoje de 12 Crânios de Cristal.

Esses 12 Crânios de Cristal são, portanto, de algum modo, a materialização, a cristalização da memória desses Elohim.

Além disso, quando desse primeiro concílio denominado ‘Concílio de Alta’, eles depositaram, em algum lugar sobre esta Terra, um
cristal especial chamado de Cristal Azul, trazido especialmente de Sirius e de Altair.

Esse Cristal Azul, como vocês sabem, foi reativado quando da Criação ou da reativação da Merkabah interdimensional.

Esse Cristal Azul é, de algum modo, um ‘emissor-receptor’ que permite conectar as Consciências Unificadas, a fim de criar um campo
de forma nova nesse sistema Solar, capaz de romper o isolamento do interior pelos seres que iriam viver, bem mais tarde, nos

momentos em que vocês chegaram, o contato com a sua reunificação.

É exatamente o que aconteceu e que começou, agora há 21 meses, com os ‘Casamentos Celestes’.

Esse trabalho terminou, tendo conduzido, ao mesmo tempo, à reconexão dos Crânios de Cristal e da memória de que eles eram
portadores e, sobretudo, ao Despertar do Cristal Azul.



Esse processo, perfeitamente controlado pelos Mestres Geneticistas de Sirius e pelos Elohim que então desceram, tinha por único
objetivo liberar a Terra.

De fato, apesar da nossa presença, de nós, os Arcanjos, apesar da presença do conjunto da Frota Intergaláctica dos mundos
Unificados, nós sempre dissemos, são apenas vocês que podem realizar o trabalho de liberação.

Quando certo número de Consciências se juntavam então à Unidade, essas Consciências Unificadas, tais como vocês as vivem às 19h
[16h em Brasília], iam permitir a liberação do Sol e da Terra, permitindo então a aproximação multidimensional, na sua densidade, da

Força Intergaláctica dos mundos livres.

É exatamente isso que vocês vivem e que está ocorrendo.

Os Crânios de Cristal foram os apoios ou as matrizes, se preferirem, de codificação Vibratória extremamente precisa permitindo a
ignição, a partir do impulso recebido de Sirius em 18 de agosto de 1984, do despertar do Espírito Santo e, portanto, o movimento das

Consciências que iam se reunificar.

Esse trabalho termina.

Ele estava inscrito para acontecer o mais tardar em uma data que todos vocês conhecem, e que é 21 de dezembro de 2012.

A Luz, através dos derramamentos de Luz vindos de Sirius, do Sol Central da Galáxia e do seu próprio Sol, antecipou esse calendário,
a fim de lhes permitir escapar à armadilha daqueles que, sempre e incansavelmente no momento, recusam o restabelecimento da

Unidade.

Esse trabalho vocês realizaram, tornou-se possível, portanto, pelo sacrifício dessas matrizes cristalinas denominadas ‘Crânios de
Cristal’, que permitiu a reativação do Cristal Azul.

Aí está, brevemente exposto, um pouco mais de detalhes sobre esses Crânios de Cristal.

Houve também, quando do derramamento e do acolhimento das Chaves Metatrônicas, das cinco primeiras Chaves, eu os lembro, no
centro do México, a Vibração dos sete discos de obsidiana que permitiu restabelecer as primícias da multidimensionalidade.

Os corpos ditos sutis ou os chakras, chamados de Lâmpadas, para nós, colocaram-se, portanto, a Vibrar em outra frequência, tendo
então permitido iniciar, de maneira muito mais importante do que o que acontecia desde 1984, o acesso às ‘novas frequências’ e aos

‘novos corpos’ para uma multidão de seres humanos.

Tudo isso está terminado agora e realizado, inteiramente.

Resta, e vocês sabem disso, deixar a Terra, em sua nova Consciência e em sua Unidade, estabelecer-se, de maneira definitiva,
em sua nova Dimensão.

Aí está qual foi o papel essencial desses Crânios de Cristal.

***

Questão: como esses Crânios de Cristal vão agir agora?

Bem amado, eles vão agir pela própria presença.

Aqueles que quiseram reuni-los fisicamente não apreenderam verdadeiramente o alcance do que são esses Crânios de Cristal.

Eles estão, agora, reunidos Vibratoriamente, portadores da matriz que, por sua vez, permitirão, quando de alguns processos, a re-
semeadura de outras matrizes cristalinas permitindo ‘novas bases de vida’ na nova Terra, para aqueles de vocês que decidirem, em

toda liberdade, semeá-la.

A sua ação Vibratória está, agora, como eu disse, realizada inteiramente.

Ela é o apoio, eles foram os apoios, acoplados no seu centro com o Cristal Azul, do que foi chamado de Merkabah interdimensional
coletiva, representando uma analogia entre o que é chamado de 12 Estrelas e o seu ponto central.

***

Questão: é desejável contatar os Seres que nos acompanham e como?

Bem amado, não há nada mais a re-contatar senão você mesmo, na sua Essência.



O retorno do Cristo no seu Éter está ligado ao seu apelo, ao seu impulso Vibratório.

Nada mais há a re-contatar do que o que vocês são na Eternidade.

Os Crânios de Cristal são uma realidade presente Vibratoriamente sobre a Terra.

Os Elohim que os trouxeram, então, não tiveram qualquer importância, eu diria, uma vez que eles são, como vocês, seres
humanos agora.

Obviamente, eles reencontrarão o seus plenos potenciais quando chegar a hora, mas, para no que se refere a vocês, da mesma
maneira que a Tri-Unidade é estabelecida em vocês pela Vibração e pela Presença de Cristo, Maria e Miguel, que está em

ressonância com a sua própria Tri-Unidade, há somente que despertar as suas 12 Estrelas como isso foi feito.

Não há, portanto, propriamente falando, Seres ou Consciência de hoje a re-contatar, com relação a esses Elohim.

A missão deles terminou.

***

Questão: todos nós temos essas 3 ressonâncias Cristo, Miguel, Maria, quaisquer que sejam as nossas origens?

Totalmente, nesse corpo que vocês habitam.

Pode ser dito, em outros termos, que as codificações Vibratórias chamadas de DNA, nesta Dimensão, ligadas à Criadora Maria,
ligadas a Cristo e ligadas a Miguel, correspondentes ao seu DNA dito multidimensional estão em fase, hoje, de serem totalmente

ativados.

Isso remete ao que eu chamei de sua própria Tri-Unidade, dependente, ainda uma vez, da sua origem estelar, Dimensional e das suas
linhagens.

Não vejam aí outra coisa senão a revelação e o desvendamento de uma Vibração nova.

Ainda uma vez, não se trata de uma comunicação no sentido em que vocês entendem, mas, sim, de uma Vibração.

***

Questão: é útil que você fale dos ‘Crop circles’?

Absolutamente não.

Eles têm sentido e significado.

Eles representaram, para aqueles que foram criados pela Luz, porque não são todos, uma onda de forma e uma Vibração específica
trazida sobre a Terra.

Além do sentido e do significado, aí também o aspecto Vibratório que acompanhou, em particular, as ‘Núpcias Celestes’, foi uma
realidade Vibratória (*).

É-lhes solicitado, hoje, mais do que nunca, para não se afogarem em um conhecimento, mesmo o mais apaixonante.

O primordial, e cada dia que passar vocês irão confirmá-lo, não são as projeções da sua Consciência nesse mundo dissociado,
compreender ou elucidar isso ou aquilo, mas efetivamente viver o seu próprio Mistério Interior e a sua ressurreição.

Todo o resto é apenas futilidade, doravante.

***

Questão: foi evocada uma Ascensão iminente. Em quais condições isso se faria?

Bem amada, o que você chama de condições?

Isso foi desenvolvido em inúmeras vezes.

A Ascensão é um mecanismo Interior que necessita, como vocês sabem, de Humildade, Simplicidade e Paz.



Apenas quando houver reversão à sua própria Presença a si mesmo, no seu Coração (uma vez que a Ascensão acontece pelo
Coração) é que irá ocorrer a sua Ascensão.

Todos os mecanismos exteriores, mesmo vindos da Luz Unificada, estão aí apenas para apoiá-los nesse processo.

Não há qualquer utilidade descrever um processo exterior.

O importante é penetrar o seu Coração, é o único modo que vocês têm de viver a sua própria Ascensão, seja coletiva, seja Unitária,
seja pessoal ou seja ligada àquela da Terra.

Todo o resto faz apenas projetá-los para o exterior nos cenários que, obviamente, estão sob seus olhos, mas que de nada serve, para
a maior parte de vocês, descascar ou analisar.

O que eu chamaria de ‘pressão Vibratória da Ascensão’, que vocês percebem, alguns de vocês, agora, leva a apenas uma coisa e a
uma somente: centrar a sua Consciência no Coração, ali estabelecer-se para vivê-la.

Vocês não poderão vivê-la por qualquer atividade mental.
Vocês não poderão vivê-la por qualquer projeção de cenário, qualquer que seja.

Não é, portanto, conveniente acrescentar confusão em vocês, descrevendo os diferentes modos de intervenção da Luz porque, em
última análise, é a sua capacidade para penetrar no seu Coração, Vibratoriamente e em Consciência, que desencadeará sua própria

Ascensão e absolutamente nada mais.

Mesmo o conjunto das Forças da Luz Unificada, e a Intervenção do Comandante dos Anjos do Senhor sendo, nesse sentido,
perfeitamente claros: eles estão, obviamente, entre vocês, do mesmo modo que nós, Arcanjos, e o conjunto das Embarcações
da Frota Mariana e um conjunto de Embarcações pertencentes ao mundo livre, estarão em breve presentes nos seus Céus.

Mas isso não é nada, são vocês que desencadeiam, vocês mesmos, o que vocês têm que viver.

E vocês jamais poderão desencadeá-lo como um mecanismo exterior, mas, simplesmente, como um ‘mecanismo Interior’.

Nós lhes demos, com relação a isso, elementos muito precisos referentes aos processos que eu qualificaria de físico-químicos que
ocorrem na superfície deste planeta.

Mas lembrem-se também de que o que acontece fora acontece também dentro, mas de que, a um dado momento, vocês devem se
voltar inteiramente para se extraírem da Ilusão.

O aprendizado da Paz, assim como foi comunicado por Um Amigo, corresponde à estrita verdade do que vocês têm que viver.

Sri Aurobindo lhes comunicou certo número de elementos referentes à mutação planetária, à mutação Solar, à passagem do ego ao
Coração.

Vocês têm, naquele nível, o conjunto dos elementos que lhes permitem se ajustarem ao mais próximo do seu estado Interior.

A ‘pressão Vibratória da Ascensão’ está doravante engrenada.

Agora, uma vez mais, esta noção de iminência significa simplesmente que ‘vocês estão dentro’.

Esse ‘dentro’ podendo se estender em certo tempo humano, mas esse tempo humano é, ainda uma vez, reduzido, descontado e,
agora, extremamente curto.

Esta ‘pressão da Vibração da Ascensão’ deve levá-los cada vez mais a ancorar a Luz em vocês.

E vocês só podem deixar entrar a Luz e multiplicar a Luz, irradiá-la, se vocês estiverem estabilizados na sua nova Tri-Unidade
Vibratória no Coração.

Quando a ‘pressão Vibratória da Ascensão’ se tornar máxima, naquele momento, alguns seres que conduzem esta Terra, que, de
algum modo, retomaram as rédeas da Unificação, chamarão vocês para um trabalho Vibratório diferente referente, justamente, à Nova

Aliança ou à ‘nova Tri-Unidade’ no nível coletivo.

Isso se aproxima a grandes passos.

Nesta ‘fase iminente’, quem será referido pelo processo Ascensional?

O conjunto de todas as formas de vida do planeta, mesmo se existirem, efetivamente, diferentes fases e diferentes processos no
interior desta Ascensão.

A problemática é que vocês, seres humanos, concebem a Ascensão como um momento que os faz passar de um estado a outro, de
maneira instantânea.

Não é o caso.

A Ascensão já começou, como nós dissemos.



O estabelecimento na ‘nova Dimensão’ não se fará, desculpem-me a expressão, em um giro de mão ou em um minuto, mas leva, ele
também, certo tempo.

A duração desse tempo é em função, obviamente, do conjunto da humanidade, do conjunto das formas de vida e da própria Terra.

E isso é agora.

***

Questão: é possível que nós vivamos em vários exemplares em diferentes lugares?

Bem amado, continua esse mesmo e único exemplar respondendo então ao ‘princípio de ressonância holográfica’ que faz com que
alguns seres, fazendo parte da equipe de solo, estejam efetivamente presentes, não fechados no Sol, mas em Embarcações.

Estes, obviamente, devem se reajustar e restabelecer uma conexão.

Mas não são, nomeados segundo a sua linguagem, vários exemplares, trata-se do mesmo exemplar ou, se preferir, de uma
Consciência que foi fragmentada, que deve agora se reunificar.

O que explica que alguns de vocês tenham tido sonhos durante a sua vida.

Nos seus sonhos, reencontraram-se em outros planetas levando outras vidas ou então em Embarcações ou em
outras Dimensões.

É isso, ser multidimensional.

Mas, definitivamente, é sempre a mesma Consciência dita Unificada que efetua, de maneira Unitária, esses diferentes processos.

***

Questão: você pode explicar a diferença entre multidimensional e interdimensional?

Bem amada, a multidimensionalidade é a capacidade para se estabelecer, em Consciência, em todas as Dimensões possíveis
segundo a sua origem Dimensional.

Segundo a sua origem Dimensional existem Dimensões em que vocês estão o que eu chamaria de mais confortáveis, mais à vontade
do que em outras Dimensões, mesmo se lhes for possível estar presentes simultaneamente no conjunto das Dimensões.

A interdimensionalidade corresponde à capacidade de ressonância da sua Consciência Unificada, para perceber e sentir o que
pode existir e se manifestar além das Dimensões que eu qualificaria de vida.

Como vocês sabem, existem Dimensões ditas ‘intermediárias’, por exemplo, a 4ª Dimensão, por exemplo, a 6ª, 7ª e 8ª Dimensões,
que não são espaços de vida propriamente falando, mas que são os elementos da arquitetura, se preferirem, que permite a Vida.

A interdimensionalidade é a capacidade que completa, de algum modo, a multidimensionalidade.

Assim, portanto, a Consciência da interdimensionalidade lhes dá acesso a esses planos intermediários, não para ali viver, mas para
ali extrair informações.

Vocês voltam a ser seres multidimensionais permitindo reunificar os diferentes aspectos da Consciência presentes aqui, presentes
no Sol ou presentes em uma Embarcação ou em outros espaços-tempo e, para alguns, vocês recuperam também, pela sua origem

estelar, pela sua origem Dimensional e pelas suas linhagens, o acesso à interdimensionalidade. 

***

Questão: como as Consciências se desenvolvem a partir da Fonte?

Bem amada, isso não pode ser explicável em palavras, nem racionalmente.

O cérebro é bem demasiadamente limitado para compreender e viver isso.

Há apenas um modo de «compreendê-lo», é vivê-lo, e isso apenas se pode viver em estado de multidimensionalidade e
de interdimensionalidade.

Nenhuma palavra, nenhuma lei matemática presente nesse mundo pode explicá-lo nem abordá-lo.



É algo que apenas se pode viver.

Ora, para isso, é preciso ter acesso à própria multidimensionalidade e interdimensionalidade.

Um Arcanjo evolui na multidimensionalidade em sua Dimensão de origem que é a 18ª Dimensão.

Este Arcanjo pode se manifestar a vocês, mais próximo da sua Dimensão, na 5ª Dimensão.

O Arcanjo permanece, contudo, presente, tanto nesta forma de 5ª Dimensão que vocês poderiam chamar, ainda se isso não for exato,
de uma projeção holográfica ou de uma aparição, ao mesmo tempo em que ele permanece consciente de todas as projeções que ele
pode efetuar no mesmo espaço-tempo ou em espaços-tempo diferentes, nesta Dimensão como em outras Dimensões, ao mesmo
tempo estando presente na sua forma inicial original da 18ª Dimensão.

A problemática sendo que o seu cérebro e a sua Consciência fragmentada esqueceram-se totalmente desse ‘processo de
multidimensionalidade’, que não pode, portanto, ser apreendido pelo seu cérebro que foi construído unicamente para esta Dimensão e
não para a multidimensionalidade.

Um Arcanjo não tem cérebro, um Ser da civilização dos Triângulos absolutamente não tem cérebro nem órgãos dos sentidos.

O problema é que vocês tentam sempre restituir tudo ao que vocês são nesta Dimensão que é, eu os lembro, apenas uma projeção
hologramática separada, fragmentária, chamada de ilusão para nós.

Vocês estão no exterior de algo, vocês saíram da Vida para penetrar as esferas da Sombra que são chamadas de 3ªs Dimensões
dissociadas.

***

Questão: como os 4 Pilares intervêm no nosso caminho?

Eu já disse que os universos e multiversos são números, formas, som e Vibração.

O 4 evoca, na multidimensionalidade como aqui, a orientação e o sentido, o quadro, se preferirem, da instalação da Consciência,
representado no plano mais elevado pelos Hayot Ha Kodesh que presidem os 4 elementos.

Do mesmo modo, os ‘4 Pilares’ representam os seus 4 elementos, despertos à Dimensão multidimensional, permitindo-lhes caminhar.

Eles foram chamados de Hic e Nunc, Alfa e Ômega.

Isso corresponde, efetivamente, a um mecanismo de Consciência com o qual vocês fazem o aprendizado.

Colocar-se no Aqui e Agora lhes permite não mais ser o resultado do seu passado, nem ser a projeção do seu futuro.
É o Aqui e Agora que permite encontrar o Si.

O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.

O círculo é que lhes permite reencontrar, de algum modo, através da Atenção e da Intenção, o que eu nomearia a sua ‘Dimensão de
Eternidade’.

Aí está como agem os ‘4 Pilares’ pela Consciência, permitindo-lhes, se vocês aceitarem a Atenção, a Intenção, a Ética e
a Integridade, aproximarem-se mais perto do Coração, chamado de ponto ER, permitindo-lhes aproximar-se, obviamente, do seu
Coração.

Os ‘4 Pilares’ são, portanto, o que apoia o seu acesso à Unidade.

***

Questão: a medicina tradicional Chinesa foi inspirada por esses 4 Pilares?

Bem amada, o conjunto dos conhecimentos ditos energéticos vindo de tempos muito antigos (seja através do que foi denominado
‘conhecimento Ayurvédico’ ou também medicina chinesa) participa inegavelmente desta estrutura etérea ou Éter ou ponto ER, que o
conjunto das ‘forças de dissociação’ tentou fazê-los esquecer, a fim de evitar-lhes reencontrar a sua Dimensão Unitária.

A Unidade apenas se pode reencontrar através das Vibrações da Consciência Vibrando em outra frequência que a da Consciência
fragmentária.

A acessão e o acesso à sua multidimensionalidade apenas se pode fazer pela ‘ressonância’ desta estrutura etérea ou energética.

Não há outra possibilidade.



Assim, a percepção das Vibrações, a sua vivência, é o testemunho, como nós o dissemos, do seu acesso à multidimensionalidade.

Existiu, no confinamento pelas ‘forças de falsificação’, uma limitação dos seus deslocamentos, uma limitação da sua Vibração que,
pouco a pouco, os cortaram e desacoplaram da sua Dimensão de Eternidade.

Vocês foram, portanto, como eu já disse, congelados em uma forma, congelados em um tempo e congelados em um espaço, o que é
contrário ao princípio Unitário e ao princípio da Fonte.

Assim, portanto, reencontrar a sua multidimensionalidade, reencontrar o que vocês são, em Verdade, passa pela ignição dessas novas
estruturas, dessas novas funções que foram realizadas, a título coletivo, pelos ‘Casamentos Celestes’, pelas Etapas [‘Núpcias
Unitárias’], permitindo, como vocês o constatam, a aglomeração e a aglutinação das partículas Adamantinas mesmo nesta estrutura
física, reconstituindo, de algum modo, o seu ‘corpo de Estado de Ser’, sem que, para tanto, haja necessidade de se apresentar lá onde
está o seu corpo de Estado de Ser, embora alguns de vocês tenham lembranças mais ou menos conscientes da sua
multidimensionalidade, seja através de um corpo de Eternidade ou de Estado de Ser presente no Sol ou em uma Embarcação, ou nos
dois ao mesmo tempo.

***

Questão: qual diferença você faz entre corpo de Estado de Ser e corpo de Eternidade? 
É o mesmo.

***

Questão: além dos 4 Pilares, dos 4 elementos, a medicina chinesa fala de um quinto elemento.

Perfeitamente, que é o eixo da Roda que permite o movimento.

Trata-se não unicamente de elemento, mas de movimento.

Não confunda o que é chamado de ‘elemento’ com ‘movimento’.

Existe, efetivamente, um quinto elemento que é o Éter, do qual foi privado a Terra e vocês mesmos.

Existem também os movimentos.

O quinto elemento é, portanto, o ponto ER, situado no centro da sua cabeça como no centro do seu Coração, sobre o 9º corpo.

Não se trata, portanto, absolutamente de qualquer falsificação, mas, efetivamente, da verdade que foi ocultada.

***

Questão: a que corresponde o elemento «metal»?

Não existe elemento metal, existe um movimento do metal.

O movimento do metal é um movimento de energia que não é o ‘estado da energia’.

Os elementos são animados de movimento.

Naquele momento, eles não são mais elementos, mas movimentos.

Trata-se, portanto, da característica de um movimento.

Não existe elemento metal.

A confusão vem, efetivamente, de que existe um movimento do Fogo, como existe um elemento do Fogo.

Mas o elemento do Fogo não é o movimento do Fogo.

Os elementos remetem sistematicamente aos 4 Hayot Ha Kodesh, os movimentos enviam a algo que é profundamente diferente,
porque nós não estamos mais em um quadro ligado aos 4 elementos ou ao 5º elemento, mas no desenvolvimento da Vida através do
que é chamado de ‘5 movimentos’.

As Energias e as Consciências que presidem os 5 movimentos estritamente nada têm a ver com o que é chamado de ‘4 Elementos’.

***



Questão: a que corresponde o tubo de Luz branca que eu sinto em mim?

Isso corresponde à ignição das Estrelas correspondendo ao caminho das 12 Estrelas tomado por Cristo quando ele disse «Eu sou o
Alfa e o Ômega, o Caminho, a Verdade e a Vida».

Ele iniciou, portanto, a passagem dos 4 elementos mais o 5º dentro do movimento.

Assim, portanto, a percepção de luz branca corresponde ao estabelecimento da conexão entre AL e OD ou Alfa e Ômega.

Cada circuito da cabeça correspondem às suas 12 Estrelas, e existem 144, correspondendo à ativação de funcionamentos
extremamente precisos no seu corpo de Estado de Ser e também na disposição das partículas Adamantinas presentes doravante
sobre a Terra.

Não é questão de desenvolver esses 144 caminhos, porque eles são vividos, antes de tudo.

Alguns lhes foram mostrados, a passagem de AL a OD pela esquerda e de AL a OD pela direita, o caminho em ziguezague dado pelo
Arcanjo Metatron, partindo de AL e passando de um ponto à esquerda depois a um ponto à direita, alternadamente até o ponto OD.

Cristo lhes deu outro caminho: «Eu sou o Alfa e o Ômega, o Caminho [IM], a Verdade [IS] e a Vida [Ki-Ris-Ti]. Além do Bem [Atração] e
do Mal [Repulsão], na Clareza e na Precisão, na Unidade, a Profundez e a Visão se revelam».

Esse é um caminho, uma ativação específica das suas 12 Estrelas.

***

Questão: pode-se pensar que cada caminho vai provocar efeitos diferentes em nossas Lâmpadas ou em nossas estruturas?

É claro, senão não haveria qualquer interesse em ter 144 caminhos.

***

Questão: quais são os efeitos diferentes dos caminhos que você acaba de citar: Cristo, Metatron?

O caminho de Metatron é o caminho que vai permitir representar o ‘relâmpago’, o ziguezague, bem conhecido em suas
representações figuradas.

O caminho do Cristo é o caminho que lhes foi revelado pelo próprio Cristo.

Existem outros caminhos importantes, mas que, no momento, não têm a necessidade de lhes ser comunicados, mesmo se alguns de
vocês possam se divertir percorrendo as Estrelas, de acordo com o seu humor ou a sua intuição.

O momento não chegou, ainda uma vez, de explicar intelectualmente isso.

O que lhes é solicitado, simplesmente, é reunificar o AL-OD [eixo vertical das Cruzes presentes na cabeça – ver: ‘Yoga da Unidade -
1’], reunificar da esquerda e da direita, para juntar-se ao Andrógino Primordial e à Unidade do 12º corpo (*).

Não há que desenvolver mais, por enquanto.

***

Questão: a que corresponde o fato de sentir essas Vibrações, antes, na parte traseira do corpo?

Bem amado, a percepção Vibratória que existe na ressonância do chakra do Coração nas costas, entre as omoplatas, corresponde à
ativação de alguns circuitos específicos que contribuem diretamente para o seu restabelecimento na multidimensionalidade.

O aspecto figurado que eu poderia empregar é a reconstrução das suas asas.

***

Questão: a palavra Amor é ligada ao Infinito, ao Eterno. Nesta Dimensão, essa palavra é carregada de emoção. Isso poderia
ser uma forma de apego que deteria na matriz?



Essa é a estrita verdade.

Bem amado, isso é completamente real e perfeitamente explicado.

O Amor-emoção é atração.

O Amor-emoção pertence indiscutivelmente a esta matriz, falsificada ou não.

Agora, lembre-se de que nos mundos Unificados, o Amor, mesmo na 3ª Dimensão, o Amor existe também.

Não há, portanto, nem culpa, nem remorso a manifestar com relação ao que é vivido.

O Amor é Fogo do Coração nos planos multidimensionais, conferindo à Dimensão Ki-Ris-Ti, ou seja, ao Filho Ardente do Sol.

A dimensão chamada de Amor, vivida no plano emocional, participa efetivamente, como você disse, de um ‘apego’ à matriz.

Mas esse não é um apego à falsificação, mas, sim, ao que nós chamamos de mundos em carbono.

Existem várias almas humanas que têm uma atração forte ao amor do mundo em carbono e aí é a liberdade delas a mais estrita.

A Ascensão pode também se fazer, como o dissemos, na 3ª Dimensão Unificada.

Esta é também uma Ascensão.

A Ascensão não é única e exclusivamente um acesso à 5ª Dimensão ou além, dado que, de qualquer modo, nos mundos Unificados,
vocês são livres, vocês mantêm simplesmente uma estrutura chamada de 3ª Dimensão, mas vocês são livres para viajarem em todas
as Dimensões.

A polaridade dos mundos em carbono, mesmo Unificados, é caracterizada por esta noção de ‘emoção’ chamada de amor.

A concepção da Vibração do Amor não é absolutamente a mesma segundo a Dimensão considerada.

Não se trata de algo a superar, mas, bem mais, de uma ‘escolha de Espírito’ para se estabelecer aí ou lá.

Apreendam bem, no entanto, que não existe diferença entre um ser que queira se privar de uma estrutura em carbono e um ser,
fundamentalmente, que vai experimentar, nos universos livres, o final dos mundos em carbono.

Existem em outros lugares, como vocês sabem, mundos em carbono que jamais foram falsificados.

Esse é o caso, como lhes foi dito, para os Anjos do Senhor da 3ª Dimensão Unificada Vegaliana.

A emoção, atração ou repulsão, faz parte do triângulo Luciferiano, inteiramente.

A reversão desse triângulo não priva, no entanto, da atração e da repulsão, mas restabelece a Atração e a Repulsão em sua exata
medida e no seu exato lugar nas 12 Estrelas, sem predominância e sem superioridade.

Não há, portanto, que superar.

Alguns Espíritos, ainda que se trate de uma Ascensão sem o corpo, manterão, segundo os princípios de hologramas, uma ‘estrutura em
carbono’ em algum lugar, o que não é nem uma vantagem, nem um inconveniente, mas, simplesmente, um caminho diferente.

O mais importante seria, talvez, no momento, substituir, e é para isso que nós o fizemos, a palavra Amor.
Porque a palavra Amor que cria os universos e os sustenta é bem profundamente colorida, nesse mundo em particular, pela noção de
‘condição’ e não de Amor Incondicional.

Assim, portanto, falar de Amor Incondicional não os priva da condição do próprio Amor.

É por isso que nós falamos de Fogo do Coração e de Luz Vibral.
O filtro do ser humano encarnado vai atribuir ao Amor, mesmo pronunciando essa palavra, uma emoção.

***

Questão: eu sinto pouco as Vibrações ao nível físico e isso me inquieta.

Bem amada, eu desenvolvi amplamente a noção de Vibração.

A Vibração é um estado de expansão.

Antes disso, existe o que eu chamaria de ‘pontos de percepção’.

Esses pontos de percepção podem se manifestar sob forma de ‘pressões’ acompanhando a Consciência no nível, por exemplo, dos



diferentes pontos da cabeça, que não são, propriamente falando, Vibrações.

A Vibração se instala quando ela está no Coração.

Entretanto, a própria percepção desses pontos, sob simples forma de pressão, é o que nós denominamos Luz Vibral, mesmo se esta
percepção se estabelecer segundo um peso e não, estritamente falando, uma Vibração ou um movimento.

***

Questão: qual é a relação entre Vibração e manifestação da Energia?

Bem amado, existem diversas Energias.

Nós a chamamos então, ao invés da palavra Energia, Luz Vibral ou Vibração, para bem diferenciá-la da energia mais comum
chamada de energia ‘emocional’.

A energia dita emocional manifesta-se sob forma de arrepio leve, de corrente de ar ou de circulação em circuitos energéticos.

A Vibração da Luz Vibral participa do Supramental.

É uma ‘gama de Vibrações’ ou uma ‘gama de pressões’ mais de outra forma, não intensa, mas de forma mais lúcida do que a
circulação da Energia.

A emoção provoca uma energia, vocês conhecem tudo isso: o ‘arrepio’ ouvindo uma música ou reencontrando um ser querido ou então
um ser como um fantasma, que os faz arrepiar.

Isso participa do que se chama de emoção, que é, portanto, também nesse caso, uma forma de vibração que vocês chamam
comumente de energia.

A Vibração está, ela, em uma gama totalmente diferente.

Quando ela se estabelece plenamente, vai se manifestar sob forma de expansão dos campos Vibratórios, de formigamentos
importantes e não mais esta energia suave, superficial, em turbilhão, aérea, eu diria, mas mais sob forma de Fogo, ou então,
raramente, sob forma física como um peso.

É por isso que nós jamais empregamos a palavra Energia para Luz Vibral, para não provocar confusão entre o que vocês chamam, por
exemplo, de energética e o que releva de qualquer outra coisa chamada de Luz Vibral ou Energia Supramental.

Há uma energia denominada ‘etérea’, presente em suas estruturas nos meridianos, nos nadis e nos diferentes circuitos existentes.

Há uma Energia dita Supramental.
A gama de frequências e a gama de manifestações não são absolutamente as mesmas.

***

Questão: a energia correspondente à subida da Kundalini releva da Luz Vibral?

Existem várias formas de subida da Kundalini.
Ou ela corresponde à subida da corrente central, ou ela corresponde à subida da corrente denominada lunar ou solar, que vocês
chamaram de Ida e Pingala, ou a energia sobe no Sushumna, ou ela sobe nos três canais.

Conforme o caso, se ela tomar um único canal, ela é de natureza ‘etérea’.

Se ela tomar os três canais, ela é da natureza da Luz Vibral ou Energia dita Supramental.

Para retomar o exemplo da questão anterior referente à emoção e ao Coração, se o Coração se manifestar por uma emoção, não é a
Coroa Radiante do Coração que se manifesta, mas o chakra do Coração no seu componente dito ‘emocional’.

O que vocês chamam de amor no sentido humano.

Se, agora, a Vibração do Coração se tornar formigamento, superando amplamente o quadro do chakra do Coração, dando por vezes
‘pressões em barra’ ligadas à ativação do 9º corpo, naquele momento, não há mais emoção, mas formigamento ou pressão muito
forte.

Essa é denominada, portanto, Energia Supramental, assumindo, por vezes, a aparência de um Fogo que não queima,
denominado Fogo do Coração.

***



Questão: esta Energia conduz à Alegria e ao Amor Incondicional?

Inteiramente.

***

Questão: a cada vez que eu coloco a mão sobre os 3 pontos da Tri-Unidade, sinto sensações diferentes. Isso releva da
energia ou da Luz Vibral?

Bem amada, os pontos da Tri-Unidade estão agora despertos no nível Vibral.
Algumas estruturas veiculam indiferentemente uma energia etérea ou uma Energia Supramental, tudo depende do seu grau de
abertura dos chakras, permitindo receber esta Luz Vibral ou Supramental.

Alguns circuitos, quanto a eles, são específicos da Luz Vibral.

Assim, o que é realizado na Tri-Unidade, entre o Coração, Cristo, Maria e Miguel, os três pontos da nova Tri-Unidade, são religados
entre eles por um ‘circuito de Luz Vibral’ que não existe no plano etéreo.

Do mesmo modo, o ‘canal de Luz’ existente entre o chakra do Coração, o 9º corpo e o Bindu, a Lemniscata Sagrada ou ‘tubo de
cristal’, não existe no plano etéreo.

Ele é unicamente ligado à Energia Vibral.

***

Questão: é preciso passar pela Alegria para atingir o estado de Paz?

Tal como lhes foi apresentado por Um Amigo, e que corresponde à estrita realidade e Verdade, a Paz só é estabelecida no que foi
denominado ‘Paz Suprema’, ou Shantinilaya, a partir do momento em que o Si for realizado.

Senão, não é a Paz Eterna, mas uma ‘paz transitória’.

Há, portanto, efetivamente, uma gradação e uma passagem obrigatória pela realização do Si ou Alegria Interior para aceder à Paz, à
‘Morada da Paz Suprema’, senão, não teria sido chamado de ‘Morada da Paz Suprema’.

Isso dito, a paz comum pode concorrer para aproximá-los do seu Si, mas não é a mesma paz, ainda que ela proceda dos mesmos
mecanismos.

***

Questão: a Luz Vibral pode se acompanhar de odores?

Sim, inteiramente.

Esses odores fazem parte do que é chamado de Clari-sensciência.

Corresponde à ativação não do chakra da garganta, mas à ativação de pontos precisos no nível das Estrelas de Maria.

Quais?

Clareza e Sensciência que é outra ressonância do ponto Bem ou Atração.

É o caso para qualquer odor.

Obviamente, o odor dito de rosa é certamente o mais fácil a perceber quando os pontos Clareza e Bem estão ativos.

O jasmim também?

Esse corresponde a outra gradação da ativação da Clari-sensciência.

Quais são os dois extremos desta gradação, a rosa sendo a mais fácil?

É a que irá para a violeta.

Os perfumes que podemos perceber são ligados exclusivamente a perfumes florais?

Não, pode ser constituído do que vocês chamam de ‘incensos’, mas procedentes, de qualquer modo, do mundo vegetal.



Isso está ligado à expressão «estar no odor de Santidade»?

Sim, inteiramente.

Nesse sentido, quais são os perfumes que podem emanar um Santo?

Eu não vejo interesse em desenvolver isso no âmbito do que vocês têm que viver, a não ser o de alimentar o seu mental.

***

Questão: os sons ouvidos na caixa craniana estão em relação com o Supramental?

Inteiramente.

O fato de se concentrar nisso pode conduzir ao «soltar»?

Essa é uma forma denominada em alguns Yoga, o ‘Yoga do Som’, perfeitamente descrita no Kriya Yoga.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor e a Paz sejam a sua Morada.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

************
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 Questão: qual é esse som específico que se ouviu ontem à noite?

Bem amado, os sons que vocês percebem correspondem a modificações importantes produzindo-se atualmente em seus diferentes
envelopes, existentes nesse sistema solar.

A penetração de certo número de partículas novas, além das partículas Adamantinas ao nível da ionosfera, provoca perturbações, ditas
elétricas, audíveis.

Elas são as premissas das que conduzirão a viver os mecanismos específicos sobre esta Terra.

Esses sons que vocês percebem em alguns momentos (como ontem) são também percebidos por alguns de vocês quando do
alinhamento com a Merkabah interdimensional coletiva e traduzem, efetivamente, uma ‘abertura Dimensional’.

***

Questão: as escolas iniciáticas fazem parte da Loja Negra?

Bem amado, convém diferenciar formalmente os seres aderentes a essas escolas ditas iniciáticas ou a esses movimentos
ditos ocultos que podem estar, eles, perfeitamente no Coração.

É preciso efetivamente diferenciar a Atenção da alma humana, quando ela participa dessas escolas, da finalidade última que é
frequentemente escondida dos adeptos ou daqueles que participam dessas escolas.

O objetivo confessado não tem, obviamente, nada a ver com a abertura do Coração, mas concerne ao conhecimento
dito esotérico, espiritual ou oculto.

Este conhecimento esotérico, espiritual ou oculto, necessário durante certo tempo para se aproximar de uma compreensão mental do
Mistério da sua Dimensão, é hoje ‘obsoleto’.

Além da ‘boa vontade’ que pode existir entre esses adeptos, existe um desvio de energia que permite alimentar algumas ‘egrégoras’
ligadas à dualidade.

Algumas dessas egrégoras ligadas à dualidade não tanto negativas, em termos de analogia dual, mas, entretanto, vêm,
independentemente da própria vontade inerente aos adeptos, alimentar o ‘princípio de dualidade’.

Isso é inerente a todo sistema de conhecimento dito iniciático, esotérico, fazendo com que a humanidade, em seu conjunto, serviu-se
para “evoluir”, em seu pensamento, seu intelecto, sua razão.

Hoje, o processo denominado Transmutação, que vocês vivem, faz de vocês Seres novamente multidimensionais (se tal é seu
desejo), não tendo mais necessidade de exercer qualquer atividade cerebral para tocar certo número de ‘mistérios’, chamados como

tais no conhecimento esotérico, qualquer que seja.
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***

Questão: os zumbidos estão sempre ligados à construção do Antakarana, ou eles podem decorrer de doenças como aquela
de Mésnière?

A doença de Mésnière existe, é uma doença e não se deve confundir esses sons com o Nada, ou cantos da alma, que são sons
ligados à Luz Vibral.

A construção do Antakarana provoca, obrigatoriamente, sons percebidos ao nível dos ouvidos, mas podem também existir sons que
são percebidos e que correspondem, estes, a uma doença.

Já foi respondido que os zumbidos do ouvido são, em alguns casos, estritamente patológicos.

Em outros termos, nem todos os zumbidos no ouvido são forçosamente ligados à abertura dos chakras da clariaudição ou do
Antakarana.

Em contrapartida, todas as aberturas da ampola da clariaudição provocam os zumbidos no ouvido.

***

Questão: pode-se não ter o zumbido no ouvido e estar assim mesmo aberto?

Por um lado, o zumbido no ouvido é apenas um dos sintomas, apenas um dos Siddhis testemunhando a abertura à clariaudição e, de
outro lado, isolado, esse sintoma, ele sozinho, pode apenas garantir que a abertura se realize.

A ativação se sente pela Vibração e, quando há ativação, você ouve forçosamente o Nada, o canto da alma, isso reflete a conexão
corpo – alma – Espírito.

***

Questão: a colocação no serviço dos novos corpos necessita da morte dos antigos?

Bem amada, vocês passam de um sistema de 7 para 12.

Se os antigos [corpos] morressem, vocês passariam de 7 para 2, o que seria uma regressão muito profunda.

Então não há perda dos corpos emocional e mental?

Não, eles são ‘transmutados’.

O corpo emocional, assim chamado no nível da sua Dimensão, o Corpo astral, ligado ao Manipura chakra, é transformado em outra
estrutura conectada diretamente às noções de atração, mas nada tendo a ver com as emoções.

Não se esqueça de que a falsificação consistiu em atuar unicamente no triângulo chamado de Luciferiano, constituído entre ‘AL, Bem e
Mal’, ou ‘AL, Atração / Repulsão’.

A ação nesse centro modificou, de maneira importante, a Consciência, para que esta se exprimisse ou pelo 3º olho, ou
pelo Manipura e, em todo caso, em caso algum, no nível do Coração, tendo, portanto, provocado o princípio de ação–reação, bem-mal,

julgamento-discernimento e, portanto, emoção, amo-não amo.

A estrutura física, ou o que é chamado de 1º chakra, é substituído, obviamente, por outra estrutura que é ligada aos ‘4 Pilares’, em
ressonância direta com a forma que é a nossa, mutável nos espaços multidimensionais.

Isso poderia ser denominado um ‘corpo de densidade física’, ainda que a noção de física nada tenha a ver com qualquer estrutura em
carbono nos mundos além da 3ª Dimensão.

***

Questão: uma vez o Triângulo Luciferiano voltado, onde se situa o ponto AL?

O ponto AL permanece, no plano Vibratório, no momento (devido à sua estrutura nesse mundo dissociado), aí onde ele estava
colocado, no plano fisiológico.



No plano energético Vibratório Vibral, ele irá se situar na raiz do nariz, no alto da implantação do nariz, bem abaixo do ponto de junção
das duas sobrancelhas.

Agora, o desenvolvimento desse triângulo se voltando, ao final de certo tempo (ligado ao estabelecimento, mesmo na Terra e no seu
ambiente, da nova dimensão, pelo estabelecimento desse triângulo, diferentemente) o ponto AL virá se confundir com o que é

chamado de ‘chakra da garganta’.

Então, no momento, isso nada muda na ativação das 12 Estrelas?
Absolutamente não.

***

Questão: a que corresponde o fato de se inclinar a cabeça à frente e com a boca aberta quando das efusões, ao mesmo
tempo percebendo modificações entre as zonas AL e OD?

Bem amada, a posição da cabeça inclinada é um processo normal nos processos de meditação que vocês vivem.

É muito mais fácil integrar as ‘Estrelas de Maria’ quando a Coroa da cabeça vem se colocar, de algum modo, na horizontal.
O que não quer dizer que é preciso, necessariamente, fazer isso, mas que, se isso se produzir durante os espaços de meditação,

então, aceitem que a sua cabeça se incline, permitindo então colocar em um mesmo plano o Coração, a Coroa Radiante do Coração
e a Coroa Radiante da cabeça.

Isso permite um processo de alinhamento, de aproximação, ou de fusão, muito mais fácil entre a Coroa Radiante da cabeça e a
Coroa Radiante do Coração, para alguns de vocês.

Obviamente, no seu processo de alinhamento, de meditação, as ‘intervenções’ são múltiplas.

Elas estão ligadas às intervenções, mesmo em níveis inconscientes.

Em particular, aqueles de vocês que sentem laços aprisionando os tornozelos, os punhos ou o conjunto dos membros, isso foi dito,
corresponde a um dispositivo de ‘bloqueio’ do seu acesso ao Estado de Ser, a fim de não deixarem definitivamente esse plano.

***

Questão: seguidamente, tive a impressão de viver a descida de uma criança, da cabeça até o ventre, seguido de sintomas de
uma maternidade, dos quais, uma reversão no ventre.

Bem amada, no nível das transformações Vibratórias que vocês vivem, a Luz Vibral vai induzir uma série de reversões.

Essas reversões são múltiplas.

Há, efetivamente, uma passagem do ego ao Coração que busca se efetuar.

Isso se expressa por uma reversão mesmo do ‘plexo solar’, voltando-se então para o Chakra do Coração, ilustrando a passagem da
‘porta estreita’.

Essa reversão está inscrita também em outras estruturas Vibratórias existentes no seu abdômen e contribuindo para fazê-los ir para
o abandono à Luz e para a passagem desta porta conduzindo-os ao Coração.

***

Questão: onde se situa o meu papel de mãe, como educadora? Isso se torna difícil para mim.

Bem amada, atualmente, cada um está no seu lugar, na sua idade e na sua função.

Vocês passam por estados Vibratórios multidimensionais, mas o estado dimensional dissociado ainda está presente.

Vocês têm que realizar de frente duas vidas, profundamente diferentes, cujas finalidades não são as mesmas.

É o que vocês escolheram experimentar e viver.



Alguns de vocês ainda não entraram na vida ativa, alguns de vocês se colocam questões sobre um conjunto de tradições e de relações
habituais nesta Dimensão.

Convém, entretanto, realizar, na ‘noção de desapego’, todas as tarefas que os incumbem em função do que vocês escolheram viver
durante este período.

Não é conveniente cortar o que quer que seja.

Obviamente, a partir do momento em que vocês estiverem abandonados à ação da Luz Vibral, esta pode instaurar algumas
circunstâncias fazendo-os efetivamente mudar, de maneira por vezes bruta ou mais suave, alguns comportamentos, algumas ações ou

alguns papéis, na sociedade ou na sua vida.

Não há modo mais adequado do que outro de gerir isso.

Simplesmente, o estabelecimento da Consciência no Coração permite viver a tarefa, qualquer que seja, na Alegria.

Existem, e nós estamos conscientes disso, e já o dissemos, uns e outros, algumas circunstâncias por vezes penosas e, em
particular, nas relações próximas em que um dos seres se dirige para o Estado de Ser e o outro se recusa absolutamente a ouvir

falar desse gênero de coisas.

Isso faz parte da experiência que vocês vieram viver, naquele momento preciso, neste espaço, sobre esta Terra.

Não há resposta pronta, nem outra possibilidade do que a de estar na Alegria do Coração e na Paz, permitindo levar a efeito as ações
na Unidade, mesmo referentes à dualidade, referentes à vida comum por vezes a mais penosa para alguns de vocês.

O único modo de aliviar o que é vivido como pesado é unicamente viver na Alegria do Coração.

Compreendam efetivamente e apreendam efetivamente que as circunstâncias que lhes são propostas, durante este período,
obviamente profundamente diferentes para cada um de vocês, ilustram perfeitamente, através do que existe como relações,

como apegos perfeitamente lógicos nesta dimensão dissociada, como sendo os fatores de transformação e de transmutação.

***

Questão: permanecer na Alegria significa então, também, não mais intervir frente a um filho?

Bem amada, eu jamais disse isso.

A partir do momento em que a Alegria estiver estabelecida, pode haver ação mesmo da dualidade.

Simplesmente, esta ação não é uma ação ligada à própria dualidade, mas é procedente da Unidade, o que é profundamente diferente.

A Alegria de que falo é a Alegria Interior, ligada à ativação do Coração.

Isso não é, e nada tem a ver com a noção de indiferença ou ainda de deixar de fazer.

Todos vocês têm, no momento, tarefas a realizar, quaisquer que sejam.

Essas tarefas não devem ser suspensas ou paradas.

Vocês têm que se alimentar, vocês têm que trabalhar, alguns.

Toda a diferença é o ‘ponto de vista’ segundo o qual se fazem essas atividades que vocês têm que realizar por obrigação,
por desprazer ou por prazer.

A partir do momento em que essas tarefas e essas obrigações forem realizadas na Alegria do Coração, não há que se colocar
questão quanto a como vão se desenrolar essas intervenções, seja na educação de um filho, seja na ação ou na atividade de uma

tarefa ingrata ou que lhes pareça, em todo caso, ingrata, hoje.

***

Questão: você fala frequentemente de Multiverso, Universo, etc.. Mas o que é um «verso»?

Um Universo corresponde simplesmente a um conjunto preciso, com referências precisas (no plano da Consciência, no plano



matemático e nos diferentes planos físicos), podendo existir nas Dimensões.

Um Super-Universo é constituído de um conjunto de Universos.

Um Multiverso é a associação de várias Dimensões em um Universo.

Um buraco de “verso” é o que vem perfurar as dimensões, permitindo uma comunicação em um mesmo Universo ou Multiverso.

Um Super-Universo é, quanto a ele, a associação de certo número de Universos.

Agora, a etimologia não deve ser necessariamente desatrelada de Universo, de Multiverso ou de Super-Universo.

A raiz Vibratória nada tem a ver com a palavra “verso” em si mesma.
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101130_-_UN_AMI...

~ MUTAÇÃO INTERIOR ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Graça, a Paz e a Alegria estejam com

vocês.
Caros Irmãos e Irmãs, eu venho até vocês, esta noite, para falar sobre uma série de elementos referentes ao

que eu chamei de mutação Interior.
Assim, neste momento, sobre este planeta, todos os Irmãos e Irmãs vivem, quer estejam conscientes ou não,

momentos especiais.
Esses momentos especiais não são tanto devido ao que é observável (e, no entanto, bem real na superfície

desta Terra), mas, bem mais, a uma transformação Interior.
Esta transformação Interior está em ressonância com um esclarecimento ainda mais intenso do que constitui a

vida humana.
O que significa que cada um e cada uma, quer esteja ou não interessado pela evolução espiritual, vive, neste
momento, uma série de interrogações em relação direta com o esclarecimento do que é chamado de vida.

Assim, um conjunto de revelações, atualmente em andamento, levou hoje a uma interrogação Interior onde o
ser humano, de maneira geral, busca redefinir o seu lugar.

Este lugar é fundamental para o ser humano, nesta Dimensão.
De fato, neste mundo fragmentado, o ser humano tem uma necessidade vital e imperiosa de encontrar o seu

lugar.
Então, evidentemente, segundo os interesses existentes em meio a um percurso específico, alguns vão

procurar o seu lugar em mundos nada tendo a ver com as esferas espirituais, quer seja no nível social ou no
nível afetivo, ou ainda em outras áreas.

Cada ser humano, de fato, é incitado a achar, segundo as suas esferas de interesse e os seus polos de
interesse, uma situação que vai lhe permitir definir-se em relação, então, às situações exteriores.

É próprio do ser humano estar à procura do seu lugar.
Quer seja na sua família, na sua profissão, nas suas buscas.

Seja qual for o setor, a personalidade é tal que ela vai procurar comparar, definir, situar-se em meio ao seu
ambiente, para criar o seu próprio ambiente que irá lhe permitir estabelecer, eu diria, os fundamentos e as

bases do progresso da dita personalidade.

***

Hoje, as circunstâncias deste mundo, ligadas ao derramamento da Luz, implicam, para cada ser humano, em
uma redefinição deste lugar, suscitando interrogação e, às vezes, impulso da alma, quando existe um percurso
dito espiritual, permitindo redefinir ou mesmo recondicionar e reconfigurar o que é chamado de seu lugar em

meio aos ambientes existentes.
Isso ocorre por vezes de maneira muito simples, por vezes de maneira muito difícil.
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As circunstâncias de vida, tais como vocês as vivem ainda atualmente, nesta Dimensão dissociada, vão se
refletir, para os seres humanos, por colocações em causa, por colocações em questão, permitindo, para

alguns, descobrir outros espaços, outras verdades e, para outros, entrar infelizmente ainda mais em resistência
em relação ao que parecia ser obstáculos colocados no seu caminho.

Para alguns, este é o seu karma, para outros, isso é simplesmente as circunstâncias da própria sociedade.
Cada um vai tentar encontrar ou reencontrar os elementos responsáveis, para ele e segundo ele, das

transformações e das interrogações presentes no interior da sua personalidade.
Existe, de fato, uma mutação, uma transmutação, assim como uma transformação em andamento, atualmente,

sobre o planeta.
Disso, muitos intervenientes lhes falaram com termos diversos e variados.

Eu tenho, eu, sempre que me colocar no plano da diferença e da oposição entre o Eu e o Si, da
complementaridade também existente entre o Si e o Estado de Ser, pois é em meio a essas estruturas que

atua a colocação do ser humano na sua Consciência.

***

Dessa maneira, frente a esta transformação que está vindo, chamada por SRI AUROBINDO de mutação
solar e mutação planetária, associadas à chegada de uma série de modificações sobre as quais vocês, que
me escutam aqui e em outros lugares ou que estão lendo, pertinentemente têm consciência e conhecimento.

Evidentemente, a grande maioria dos seres humanos confinados nesses esquemas de funcionamento
habituais (dando-lhe ou não uma certeza, dando-lhe ou não uma estabilidade) encontra-se a anos luz, podemos

dizer, dos seus próprios questionamentos.
Mas, no entanto, esses questionamentos existem no interior de cada ser.

Mesmo se isso não passar necessariamente pela esfera consciente, existe uma espécie de retomada de
interrogações.

Esta retomada de interrogações impulsiona os seres humanos, de maneira coletiva, a redefinir, de maneira
arquetípica o próprio sentido do que é a vida, não nas suas interrogações filosóficas, mas simplesmente no

fato de redefinir o seu próprio lugar em meio ao Universo, da sua própria personalidade ou dessas diferentes
esferas onde evolui a Consciência.

Essa é uma ação normal, explícita ou implícita, conforme o caso, da chegada da Luz e da chegada das novas
partículas, em meio mesmo ao seu ambiente.

Isso já se reflete, para alguns de vocês, por colocações em questão, ou do seu próprio percurso, ou das suas
próprias crenças, ou de alguns ambientes.

Os impulsos da alma que, isso, já afetou bem mais do que a personalidade, assim como o próprio Espírito, em
meio ao Sol abrindo outros espaços dimensionais, estão conectados, hoje, com a sua Consciência, quer vocês

o aceitem ou não.
Isso vai então se refletir, para cada ser humano presente na superfície desta Terra, por uma necessidade de
‘dar sentido’, o sentido habitual estabelecido pela educação, pela família, pelos hábitos, pelas crenças, pelo

conjunto do que vocês chamam de social, vai hoje se transformar por uma busca de sentido por vezes
importante ou, em todo caso, criando não uma inquietação, mas uma interrogação, bem real, Interior, por vezes
manifestada exteriormente sobre o sentido da vida, o sentido dos apegos e o próprio sentido da evolução da

vida sobre este planeta.
Isso se expressa, evidentemente, por uma modificação do que resta do que eu vou chamar de ‘egrégora

coletiva’ ou ‘inconsciente coletivo’, a noosfera, se vocês preferirem este termo, correspondendo ao conjunto da
Consciência Unificada da humanidade, que é uma realidade, mesmo na sua fragmentação.

***

Dessa maneira, então, o afluxo da Luz no nível das almas, o afluxo da Luz em meio ao seu sistema solar, a Luz
Vibral, mesmo se ela ainda não for perceptível em meio à sua fisiologia, para muitos seres humanos, leva então
a uma necessidade de sentido e de redefinição de objetivos, movendo-se em meio à personalidade ou então

impulsionando a personalidade a se apagar gradativamente sob a influência da Luz Vibral, do Abandono à Luz e
então da revelação da alma e do Espírito.

Muitos seres humanos vão começar a sentir o que eu chamaria de pressão Vibratória da transformação,
produzindo, quer estejam conscientes ou não, uma mutação Interior, permitindo redefinir, de algum modo, as

prioridades, as polaridades e o sentido que deve tomar a sua vida.
Seja qual for o momento, nesta Dimensão ou em outros lugares, isso é uma realidade temporal à qual vocês

não podem escapar.
Dessa maneira, as influências da Luz Vibral se fazem sentir no ser humano, na humanidade e, eu diria, em toda
a esfera de vida deste planeta, reafirmando e explicando que, o que acontece no exterior, acontece também no

Interior.

***



A modificação que lhes foi anunciada dos Elementos, o emprego dos quatro Elementos desde este verão já
induz, no nível planetário, uma série de transformações.

Não cabe a mim defini-las.
Vocês as têm sob os seus olhos, para aqueles que se interessam além da sua esfera habitual de vida.

Essas modificações são, de fato, indiscutíveis.
Elas se refletem necessariamente por modificações no próprio interior das suas estruturas e da sua

Consciência.
Isso se refere a toda a humanidade.

Alguns vão, por enquanto, apenas sentir de leve esta pressão de transformação, mas isso vai se reforçar, a
cada dia, resultando em uma espécie de tomada de Consciência ou uma revolução Interior da Consciência, o

que não quer dizer que todo mundo irá para a Luz.
De fato, esta pressão corresponde também à iminência, no sentido em que isso foi empregado.

Esta iminência, evidentemente, não é um fim, no sentido em que vocês poderiam entendê-lo, para alguns de
vocês, mas a iminência efetivamente de uma mudança de paradigma, de uma mudança de compreensão e,

sobretudo, de uma mutação Interior sobre a qual eu estou prestes a falar.
Esta mutação Interior os chama, não para uma agitação mental, mas, de preferência, para uma busca de

equilíbrio.
Esta busca de equilíbrio expressa um desequilíbrio, este desequilíbrio que leva, como sempre em meio a esta

matriz, ao estabelecimento de um novo equilíbrio.
Este equilíbrio tem necessidade de se manifestar.

Ele vai então se expressar por uma mudança de prioridade em meio à sua vida, atingindo alguns setores que
lhes parecem desequilibrados.

Alguns, obviamente, vão resistir a esta influência de mudança mutatória, a esta influência de transformação.
Isso vai se refletir, naquele momento, por desequilíbrios cada vez maiores, podendo então chocar-se com as

crenças, com as concepções, com as adesões feitas pela Consciência dissociada até agora.
Isso não é nem bom, nem ruim, mas uma realidade que acontece atualmente.

***

Alguns seres, devido a esta mudança de equilíbrio em andamento, vão secretar, como lhes disse SRI
AUROBINDO, um medo.

Este medo tem por vezes um motivo, por vezes é sem motivo, correspondendo ao medo de perder isso ou
aquilo, ao medo de ficar desse ou daquele jeito.

Este medo nem sempre encontra um terreno propício para se expressar, de maneira consciente, em um
elemento exterior ou interior, mas, bem mais, para secretar, de maneira sutil, a expectativa, implicando para a

alma em um reajustamento.
 É este reajustamento que é chamado de mutação Interior.

Evidentemente, isso ainda não é a mutação final do acesso a tal ou tal estado, isso é para dentro de algum
tempo.

Mas desde já, isso se reflete, no nível da humanidade, por uma tentativa de redefinição dos próprios
paradigmas que construíram o mundo nos seus fundamentos que vocês vivem atualmente, referentes às

esferas profissionais, às esferas emocionais e mentais.
Há então fundamentalmente uma busca de sentido, mesmo se esta busca de sentido não for, por enquanto,

para toda a humanidade, aplicada em meio mesmo à personalidade da vida fragmentada.
Mas este impulso é bem real, ele expressa realmente para cada um, assim como para o conjunto, uma

necessidade de redefinição.
Esta necessidade de redefinição é acompanhada, como eu lhes disse e isso é lógico, uma vez que o ser

humano está construído em meio à personalidade, por um sentimento de medo.
Este sentimento de medo pode encontrar um espaço de resolução na abertura para uma verdade espiritual
diferente, mas pode também se expressar diretamente como um medo vindo então perturbar o equilíbrio

precário e afastando um novo equilíbrio.
É contra isso que convém não lutar, mas, de preferência, estabelecer-se no que foi denominado, há muito

pouco tempo, a Morada da Paz Suprema, que lhes permite então ver claramente os prós e os contras, mesmo
sem necessariamente compreender o alcance real, por enquanto, mas para poder ver claramente em vocês o

que está prestes a acontecer.
Na realidade, a mutação não alcança cada Irmão e cada Irmã da humanidade do mesmo modo.

Alguns vivem uma pressão para se reajustar às suas crenças, alguns vivem uma pressão para se reajustar à
localização geográfica da sua vida, outros enfim irão viver uma pressão para se reajustar através da sua vida

familiar ou afetiva.
Cada um então vai experimentar uma forma de impulso da alma vindo modificar os equilíbrios preexistentes e

levando a alma a se colocar as questões necessárias para uma transformação.
Pois, compreendam bem que a Luz Vibral chegando até vocês, agora em quantidade cada vez mais

considerável, induz esta transformação.



 Esta transformação não pode deixar ninguém indiferente, mesmo se alguns resistirem e continuarem a
trabalhar nos seus espaços de certeza exterior e Interior, nos contextos que eles definiram e fixaram, mesmo

se eles estiverem em plena desagregação e transformação.
Esta mutação Interior passa por um estado no nível da personalidade que eu não qualificaria de Abandono à

Luz, por enquanto, mas, em todo caso, de aceitação da mudança.

***

Ora, todo mundo sabe que no nível da personalidade, a mudança é, acima de tudo, portadora de medo e de
estresse, quer seja aceito ou não, aliás.

O estresse é uma forma de tensão para um novo estado de equilíbrio, induzindo então reajustamentos, seja
qual for o setor a ser reajustado.

Isso vai se refletir, no nível da Consciência dissociada, fragmentada, da personalidade, por uma necessidade
de mudança, rejeitado ou não.

Esta mudança, associada ao impulso da alma, vai se expressar, na vida de uns e outros, de diferentes modos.
Sejam quais forem as mudanças no exterior, a mudança já nasce no interior.

É ela que vai impulsionar a modificação das circunstâncias de vida que devem ocorrer nos diferentes setores
que compreendem a sua vida.

Esta mutação Interior vai se refletir, antes de tudo, mesmo se isso não for formulado assim, por uma busca de
sentido, por uma busca de certeza bem maior, necessitando também de não mais mentir, sendo cada vez mais

difícil de suportar a noção de mentira, quer seja a mentira em relação a si mesmo, a mentira em relação aos
outros, a mentira em relação à vida, a mentira em relação à sociedade ou ainda a algumas das suas

circunstâncias de vida.
Essa é uma mutação Interior extremamente importante, pois ela os coloca de novo, vocês entenderam,

instantaneamente, quer vocês queiram ou não, em meio aos seus quatro Pilares.
O problema e a problemática são que esses quatro Pilares, mesmo se eles não forem nomeados assim, não
têm perfeitamente os mesmos interesses e as mesmas vantagens e as mesmas funções, dependendo do

ponto de vista ser o da personalidade ou do Coração, ou seja, do Si.

***

Na realidade, existe uma diferença fundamental, agora, conforme os seres humanos, conforme a sua
propensão para viver no nível da personalidade ou para viver no nível do Coração.

A definição dos quatro Pilares, em meio à personalidade, vai levar paradoxalmente a uma forma de maior
rigidez, a formas de manifestação emocional compreendendo tanto a raiva como a degeneração de alguns

elementos, bem reais, no entanto.
Aqueles de vocês que já passaram, mesmo que apenas de forma intermitente, no nível da Consciência

cardíaca (refletindo-se pela ativação da Coroa Radiante da cabeça ou do Coração, ou ainda do Triângulo
Sagrado), vão manifestar, da maneira mais justa, os quatro Pilares, levando então a uma busca de sentido,

centrada na noção de Verdade, na noção de Ética e de Integridade, mas não mais em relação à personalidade,
porém efetivamente, bem mais, em relação à alma, expressando-se desta vez por uma busca de sentido muito

mais experimentada e vivenciada em relação à espiritualidade, redefinindo assim as crenças, remexendo e
pondo em questão os fundamentos que tinham guiado a sua vida até agora.

Então, houve algumas revelações que foram comunicadas (tanto pelo venerável Comandante OMRAAM como
por outros, também), referentes a algumas crenças ou algumas adesões.

O ser humano, na sua busca de sentido, em curso (quer seja, desta vez, no nível da personalidade ou da alma),
vai se expressar, evidentemente, por uma necessidade de esclarecimento.

Esta necessidade de esclarecimento vai levá-lo a uma maior busca de harmonização com o que é vivenciado,
de maneira geral ou específica, pela alma ou pela personalidade.

***

A mutação Interior é então uma mudança de paradigma que se expressa também por uma modificação da
Consciência que se dirige, eu diria, segundo os humanos, com facilidade, ou vindo como vier, no nível da

Consciência do Coração.
Isso corresponde também à passagem da Porta Estreita.

É o momento em que a alma e a personalidade sentem, na totalidade, que elas devem, em algum lugar, passar
em outra coisa, mas que passar em outra coisa não pode ser feito com as bagagens de antes, com as crenças

de antes, com as certezas de antes, com o que é vivido Interiormente agora.
Evidentemente, isso pode criar, ainda uma vez, uma incerteza quanto à direção a tomar, uma incerteza quanto

às decisões a tomar, ou ainda uma incerteza quanto à clareza do que é vivido, dessa maneira, atualmente.
Isso, mais uma vez, refere-se tanto à Consciência humana fragmentada como à Consciência de um país, como

à Consciência de um partido, como à Consciência de uma família ou de um grupo espiritual.
Há então um impulso para uma redefinição dos sentidos, para uma redefinição dos contextos, para uma

redefinição e uma reorientação da vida, em meio mesmo a esta matriz falsificada, segundo os novos critérios



ou, em todo caso, os critérios transformados e recém-renovados.

***

Esta situação vai levar algum tempo.
Ela vai levar algum tempo amplificando-se em todos os níveis, refletindo ou a resistência à transformação, ou o

estabelecimento no sentido da transformação.
Evidentemente, e vocês terão compreendido, isso foi denominado, a um dado momento, pelo bem amado

Comandante OMRAAM, a separação de duas humanidades.
Não é a Luz que quer a separação, mas, sim, a evolução da personalidade humana que ela própria criou as

condições desta separação.
Separação Vibratória e, em seguida, a real, envolvendo aqueles que aceitam a mutação induzida pela Luz, além

mesmo das percepções Vibratórias da Luz e da transformação que vocês, aqui presentes, estão vivendo.
Esta aceitação vai se refletir, para essas pessoas e para as Consciências de alguns países, por uma melhor

facilidade e uma melhor facilitação da adaptação às novas condições de vida a serem instaladas no final desta
Dimensão.

Ao passo que, paradoxalmente, outros vão entrar em oposição frontal à mutação em curso, indo até mexer em
imagens de tempos antigos, em crenças em coisas que não procedem da Luz.

Existe então, para alguns seres humanos, independentemente de qualquer vivência Vibratória, uma aceitação
ou uma recusa da Luz Vibral.

Isso leva necessariamente ao que eu chamaria de confrontação.
Esta confrontação não é mais no Interior de vocês, mas vai confrontar as duas humanidades que se separam.

Esta confrontação pode assumir todos os aspectos e pode tomar todas as formas.
É a isso que vocês assistem atualmente.

Esta confrontação não atinge somente as duas humanidades que se separam, mas vai afetar, também, em
meio a um grupo todavia aderindo a uma recusa da Nova Luz, tomadas de posição por vezes radicalmente
opostas devido ao próprio impulso ou pressão da Luz nessas estruturas pessoais, nas estruturas coletivas

estaduais, sociais ou outras.

***

Dessa maneira, então, o mecanismo de separação, tendo levado ao que o Arcanjo ANAEL chamou de
precipitação, está em fase de aceleração.

Alguns mecanismos de Consciência vão se encontrar frente a uma série de equações para serem resolvidas
com dificuldade, ainda uma vez, ou com facilidade.

Tudo o que for resistência à mudança vai provocar uma mutação de forma que será qualificada como violência.
Esta violência não é devido à Luz, entendam bem isso, mas ela é simplesmente por causa da resistência à

mutação em curso.
Esta violência poderá assumir diferentes aspectos e cabe a vocês, a vocês que estão acordados ou

despertos, não promover, não dar crédito, não se ocupar desta forma de violência.
O que não significa ficar inativo.

Isto significa, simplesmente, centrar-se na sua Paz, centrar-se na sua Unidade, irradiar esta Paz, a fim de que
aqueles que estão prontos para acolher esta Luz não participem, de uma maneira ou de outra, do que eu

chamei de violência.
A violência reflete o medo, a violência reflete a incompreensão dos mecanismos em andamento.

Tudo foi feito por algumas Consciências fragmentadas, particularmente afastadas da FONTE, para que esta
etapa aconteça nestas condições de medo e de violência.

De fato, algumas formas de Consciências podem encontrar um alimento mais abundante durante este período,
relacionado com a violência gerada por aqueles que resistem.

O seu papel, enquanto seres despertos, não é sobretudo se opor ou participar disso, mas, bem mais, o de se
estabelecer, ainda mais, na sua mutação Interior, definida pela Alegria Interior ou pela Morada da Paz Suprema,

a fim de tornar-se ainda mais, especialmente durante o período que vocês irão viver, os Semeadores e os
Ancoradores da Luz nesta Dimensão.

***

Deste modo, então, por este Serviço à Luz que vocês vão fazer estabelecendo-se em si mesmo, quer seja às
19 horas (hora francesa) ou em qualquer outro momento que vocês julgarem bom, quer vocês participem da
limitação desta violência, quer vocês participem da precipitação, cada vez mais rápida, até mesmo, da Luz

Vibral em meio a este mundo, favorecendo então a transmutação do planeta.
É a isso que vocês são convidados.

É importante ponderar, em vocês, cada palavra que eu acabo de pronunciar em relação a esta mutação Interior,
pois vocês entraram, efetivamente, nesta fase específica de precipitação e também de confrontação.



Esta confrontação, infelizmente, não pode ser evitada.
Mais uma vez, ela não é devido à Luz Vibral, mas, sim, à oposição e somente à oposição à Luz Vibral.

Alguns seres irão ainda até ver, nesta Luz Vibral, uma Sombra.
E como eles poderiam ver outra coisa, eles que permaneceram nesta Sombra e que não aceitam a Luz?

A Luz Vibral é, antes de tudo, um elemento de transmutação, um elemento de Alegria, mas ele pode, este
elemento, tornar-se um elemento de violência Interior quando isso é recusado, levando, de algum modo, a um

paroxismo da dualidade, fazendo com que as situações, as tomadas de posição, se tornem cada vez mais
seccionadas, cada vez mais mordazes.

Isso é lógico.
Isso, ainda uma vez, não é devido à Luz Vibral, mas, bem mais, unicamente, à resistência à Luz Vibral.

***

O que eu acabo de dizer acontece também, evidentemente, em meio a cada Consciência individual, mesmo
desperta.

Cabe a vocês então estarem particularmente atentos ao que vocês querem nutrir nas próximas semanas.
Vocês querem nutrir a discórdia, quer seja com um membro da família, quer seja com as suas próprias

concepções de alguns setores da sua vida?
Ou vocês querem nutrir o que é luminoso, afável, fluido e sincrônico?

Perguntem-se o tempo todo.
Seja o que for que acontecer à sua vida, seja o que for que acontecer no seu ambiente, seja o que for que

acontecer no seu país, o que vocês querem nutrir?
O que vocês querem alimentar?

Disso vai depender o seu papel na mutação em curso.
Como lhes foi dito, cada um e cada uma estará estritamente no lugar correto, na precipitação e na confrontação

que ocorrem agora.
A ressonância vai ser exercida por completo.

Se vocês nutrirem a violência, vocês serão confrontados com a violência, mesmo se vocês próprios estiverem
abertos no nível das Coroas Radiantes.

Cabe a vocês, mais do que nunca, estarem atentos e vigilantes às palavras que vocês pronunciam, aos
comportamentos que vocês adotam, às reações que vocês provocam ou às ações que vocês realizam, a fim

de sempre irem no sentido da facilitação, de sempre irem no sentido da Luz Vibral.
Naquele momento, não é mais a aceitação que estará em jogo, mas a sua capacidade, real e objetiva, para

abandonar-se à Luz, sejam quais forem as situações requerendo uma ação ou uma reação da sua parte.
Em função disso, as ações e as reações que vocês realizarem serão empreendidas com facilidade ou com

dificuldade.

***

Lembrem-se também de que a dissolução da matriz astral coletiva reflete-se também por uma falta de
amortecimento, de algum modo, da energia.

A energia e a Consciência Vibral irão se tornar cada vez mais percutíveis e ativas, não existindo mais os planos
intermediários para dissolver ou diluir.

Vocês serão cada vez mais impelidos pela Luz Vibral.
Alguns de vocês já percebem o que acontece no nível da cabeça, o que acontece no nível do Coração, o que

acontece no nível do que foi chamado de pressão da Ascensão, ou ainda no nível dos diferentes sinais
correspondendo ao estabelecimento da conexão com a sua alma e com o seu Espírito.

Os zunidos nos ouvidos estão prestes a se modificar.
A percepção das Vibrações também muda bastante, devendo levar, em um futuro bem próximo, já atualizado

nos planos mais sutis, a uma série de precipitação de eventos sobre esta Terra.
Esta precipitação de eventos poderá seguir nos dois sentidos, onde vocês estiverem: para a Alegria, para a

Paz, ou para o conflito.
É a cada minuto que cabe a vocês definirem, pela sua própria vida, o seu próprio ambiente, os locais onde

vocês querem se colocar.
Esta vigilância que lhes é solicitada é, de fato, uma Atenção, colocando-os entre os seus quatro Pilares, no
nível da alma e não no nível da personalidade, permitindo-lhes exercer, não um controle, não um comando
propriamente dito, mas, bem mais, uma vigilância consciente do que é a sua vida, as ações que vocês ali

realizam e as reações que vocês ali aplicam.

***

Aí está o que eu tinha que dizer a vocês sobre esta mutação Interior.



É óbvio que ela acompanha a mutação solar em curso, que ela acompanha a mutação planetária, que ela
acompanha a modificação dos seus Céus, assim como a modificação desta Terra, refletindo-se, como vocês

sabem, por um despertar dos Elementos.
Os Elementos são despertados no exterior, mas eles também despertam em vocês, iluminando o que deve sê-

lo, varrendo o que deve sê-lo, estabilizando o que deve sê-lo.
Cabe a vocês perceberem o que é da ordem do alívio e diferenciá-lo do que é da ordem do pesado e do peso.

Aí estão, Irmãos e Irmãs na humanidade, algumas palavras que eu tinha que eu tinha que dar a vocês em
relação a esta mutação Interior.

 Hoje, eu vou ficar algum tempo à sua disposição, se houver interrogações exclusivamente em relação a isso
que eu acabei de falar e que pode servir, para vocês como para outros, relacionado exatamente com o que eu

acabo de dar como elementos.
Assim, Irmãos e Irmãs, eu lhes passo a palavra.

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre o que foi chamado de separação das duas
humanidades?

Bem amado, meu caro Irmão, algumas almas decidiram continuar o seu percurso nos mundos de carbono.
Alguns Espíritos decidiram reencontrar a sua liberdade dimensional.

Este é um dos primeiros princípios da separação.
A segunda separação, quanto a ela, consiste ou em aceitar a mutação, ou em recusá-la.

Isso irá levar, evidentemente, a situações por vezes explosivas.
A separação da humanidade de que falo não é uma separação no sentido físico.

Do mesmo modo, este pode ser o caso em meio a um casal que não tem que se separar fisicamente, mas
simplesmente que tomar consciência de que o caminho de um não é necessariamente o caminho do outro e,

assim, aplicar o princípio de respeito à liberdade de cada um.
O respeito da liberdade de cada um é, portanto, fundamental, a fim de não participar das energias de violência

da separação.
A humanidade é uma só, mas os caminhos, como disse CRISTO: “há muitas moradas na casa do Pai”, “vocês
estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”, encontra a sua plena aplicação nos tempos que

vocês vivem atualmente.

***

Perguntas: o que vão se tornar os seres ainda apegados à ilusão deste mundo?

A Lei da Graça atua ainda por algum tempo.
Com certeza, qualquer ser humano que quiser sair da matriz, se ele se abandonar à Luz, vai vivenciar a sua

saída da matriz.
Agora, cada futuro é profundamente diferente, tanto para aqueles que aceitam e vivem a Luz Vibral, como para

aqueles que a recusam e a rejeitam.
Cada ser vai viver o que a sua própria Vibração da Consciência determinar.

Não pode ser de outro modo.
CRISTO lhes disse, parece-me, na sua época: “que seja feito segundo a sua Fé”.

Foi acrescentado: “que seja feito segundo a sua Vibração e a sua Consciência” e isso vai valer tanto para
aqueles que aceitam a Luz Vibral como para aqueles que a rejeitam.

A Lei da Graça ainda age na totalidade, até um momento que poderíamos chamar de basculamento.
Não é, propriamente falando, ainda, o basculamento dos polos, mas o momento do basculamento da noosfera

que fará com que, naquele momento, a lucidez de uma transformação e a sua iminência sejam bem real em
meio à humanidade na sua globalidade.

Esse momento se aproxima a grandes passos.
Uma série de elementos, ditos exteriores, irá se manifestar.

Isso foi anunciado a vocês.
O monitoramento dos seus Céus, como lhes disseram os Arcanjos, não é um desperdício de tempo ou uma

exteriorização da sua Consciência, mas, bem mais, o que irá lhes permitir uma maior lucidez, a fim de
compreender e viver que, justamente, o que acontece no Interior acontece também no exterior.

A revelação nos seus Céus da presença dita extraterrestre, correspondendo, de fato, a presenças da Luz (ou
da Sombra, em certos casos), participa, aí também, desta revelação.

De qualquer modo, no momento deste basculamento da noosfera, cada Consciência estará exatamente no



lugar em que ela deve estar, nas circunstâncias de vida em que ela deve estar, nos papéis em que ela deve
estar, nos locais em que ela deve estar.

***

Pergunta: e as pessoas que estão no poder, mas a fim de servir àqueles que ali os levaram?

Caro Irmão, a sua pergunta requer duas observações, antes de ali responder.
A primeira é que não pode existir ou coexistir um poder e uma noção de Serviço.

Qualquer posto de poder, seja ele qual for, eu digo, sim, seja ele qual for, não os coloca no Serviço, mesmo
isso sendo chamado de serviço.

Em seguida, a segunda observação, que também é, então, a resposta à sua pergunta: atualmente, todos vocês
desempenham e todos vocês têm papéis, quer seja em uma profissão, em um círculo familiar, na vida social.

Vocês estão, portanto, totalmente identificados com um papel, com uma função.
O impulso da Luz, e o sentido que é buscado hoje (mesmo se isso for expresso de maneira muito inconsciente
para a maioria dos seres humanos), é a irrupção, em meio à Consciência fragmentada, de que vocês não são

esse papel, de que vocês não são esta função, de que vocês não são, então, o papel que vocês
desempenham, na Verdade.

Isso pode ser aceito ou recusado, isso pode acontecer na Alegria, na Paz ou, inversamente, na violência.
Existe então um processo de desidentificação de função ou de papel.

O Ser nada tem a ver, de algum modo, com um papel, seja ele qual for, mesmo sendo para o serviço do bem,
como você está dizendo, pois o bem nutre tanto a matriz como o mal.

Ser, está além do bem e do mal.
Ser, é um estado de Consciência levando-os a Vibrar em uníssono com o que vocês São, na Verdade, além da

projeção da Consciência neste corpo ilusório que é, no entanto, o Templo onde se vive a sua transformação.

***

Pergunta: então não haverá mais hierarquia, como para os Melquizedeques?

Caro Irmão, o que você chama de hierarquia dos Melquizedeques é uma Assembleia.
A Assembleia que nós constituímos teve por objetivo e por propósito, simplesmente, o de liberá-los desta

matriz e de não continuarem no tempo.
A Consciência liberada é felicidade.

Ela não tem necessidade de qualquer organização, já que ela está inteiramente livre.
Não existe qualquer limitação de forma, qualquer limitação de pensamento, qualquer limitação Dimensional,

para aquele que vive e Vibra em meio ao seu Estado de Ser.
A organização é natural, ela não tem necessidade de ser projetada, hierarquizada ou valorizada.

Ela se estabelece sozinha, segundo a Vibração e segundo o que é natural, e absolutamente não segundo as
regras ou os códigos definidos, mesmo em outras Dimensões.

***

Pergunta: além da escolha do Coração, há elementos permitindo tomar decisões?

Independentemente da escolha do Coração, que continua e permanece o elemento mais importante nas suas
estratégias, por assim dizer, existem dois marcadores.

O caminho da Luz é um caminho fácil, onde tudo se estabelece segundo as leis da fluidez, da facilidade, da
ressonância e da Alegria.

O que é oposto à Luz tornar-se difícil e conflitante.
Alguns seres sensíveis às Vibrações e às Coroas Radiantes, independentemente do protocolo dado sobre o

Coração pelo Mestre RAM (1), vão permitir-lhes, através mesmo do seu estado Vibratório, quer seja a
percepção do Som da alma, quer seja a percepção das Vibrações do chakra do Coração, até mesmo sem

realizar o protocolo, ou do chakra da Coroa, vão dar, de maneira muito lógica, o que vai no sentido da Luz e o
que ali não vai.

O mental não pode, de forma alguma, ser de qualquer ajuda no período que vocês vivem.
Tudo o que for submetido a uma escolha no nível do mental, vai lhes dar uma probabilidade de 50%.

Vocês têm então uma chance em duas de se enganarem.
Ao passo que se vocês seguirem a linha de menor resistência, sem se perguntarem, sem fazer intervir o



mental, se vocês seguirem o Som ou a Vibração, naquele momento, a probabilidade é de 100%.
É preciso ainda que o seu mental aceite o que será, em certos casos, contrário ao que ele teria pensado,

sugerido ou decidido.
Mas aí está justamente o seu aprendizado.

A Luz é simples, a Luz é fácil.
A oposição à Luz é exatamente o contrário.

E isso vale para todas as suas escolhas.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pelo seu acolhimento e pela sua escuta.
Eu vou terminar por estas poucas palavras: frente a esta mutação Interior, simplesmente, convém provar e

experimentar, pela Vibração do instante.
É apenas deste modo que vocês irão se aproximar da sua Essência, da Verdade e do Coração.

Não há alternativa.
Queiram, do meu Coração ao seu Coração, acolher a Paz.

Que o Amor esteja em vocês e que vocês fiquem na Alegria.

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

NOTA: UM AMIGO pertence à Assembleia dos 24 Anciãos, a Ordem de Melquizedeque. Em sua primeira
mensagem (25.02.2010), UM AMIGO disse que era a primeira vez que ele se expressava nesta Dimensão há

mais de cem anos. Na mensagem seguinte (06.03.2010), este UM AMIGO revelou ter sido um Iogue muito
conhecido que partiu da última encarnação há uma centena de anos.

***

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article4df0.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-30_novembre_2010-article4df0.pdf
30 de novembro de 2010

***

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

************
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~ CAMINHO VIBRATÓRIO DO ARCANJO URIEL ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 

Bem Amados Filhos da Lei de Um, eu lhes rendo Graças por me acolher em seu trabalho de Luz.

Eu os deixo primeiramente, durante alguns minutos, na minha Presença, inicialmente em silêncio, na sua Presença, estabelecerem os
circuitos existentes ao nível das 12 Estrelas.

Eu vou intervir só depois, pela Vibração da minha Presença e pelas palavras, ao nível das Estrelas, propondo a vocês o circuito preciso
ligado à Reversão.

... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou Uriel. Presença. Luz Vibral.

... Efusão Vibratória ...

*

Meu caminho é: AL, Atração, Repulsão, KI-RIS-TI, OD, Visão, Clareza, IM, Unidade, Precisão, IS, Profundez.

CAMINHO DE URIEL – 30 de novembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-_XGffF_xRzo/TzXrzJacFwI/AAAAAAAAAQ0/05t9Eqay_bo/s1600/uriel420.JPG
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... Efusão Vibratória ...

*

Juntos, unidos e Unificados, Presença a Presença, Vibração a Vibração, Consciência a Consciência, retomemos.

Juntos, em Consciência, Unidos e Unificados:

AL, Atração, Repulsão, KI-RIS-TI, OD, Visão, Clareza, IM, Unidade, Precisão, IS, Profundez.

... Efusão Vibratória ...

*

Silêncio e Comunhão.

Vibração. Alinhamento.

Cristo.

AL.

... Efusão Vibratória ...

*

Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração. Tri-Unidade. Aliança. Coração.

... Efusão Vibratória ...

*

IS-IS. KI-RIS-TI. MIKA-EL. Unidade e Presença.

... Efusão Vibratória ....

*

Unidade e União. Vibração.

... Efusão Vibratória ....

*

Eu sou Uriel. Presença e Reversão. Comunhão.

Eu rendo Graças à sua Presença.

O Amor Vibração, Luz é o seu Reino.

Gratidão.

E eu os deixo prosseguir, até breve.

... Efusão Vibratória ...

  

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

Uriel_30-11-2010
Enviado por autresdimensions.

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

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=863

30 de novembro de 2010

(Publicado em 11 de dezembro de 2010)
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Mensagem publicada em 11 de dezembro, pelo site AUTRES DIMENSIONS.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

As energias e a Consciência que chegam a vocês vão provocar, eu diria, um sobressalto mental.

O mental, onde quer que vocês estejam em sua própria transformação, virá colocar seu grão de sal, ou seja, as
bicicletas vão querer se por a girar.

O único modo de parar a bicicleta [mental] é se colocar no Coração, porque se vocês se colocam na Vibração
do Coração, na meditação do Coração, no chacra do Coração, no trabalho que vocês fazem nesse momento,
vocês evitarão, justamente, entrar sob a influência de seu próprio mental.

O mental, ele ama efetivamente o medo, ele ama efetivamente a reação.
Portanto, no que vem, onde a iluminação da Luz vai se tornar cada vez mais crua e cada vez mais importante, o
mental vai querer arrastá-los num certo número de reações, reações para girarem sempre mais rapidamente a
bicicleta no interior de vocês.

Vocês arriscam ter que se colocarem questões que nada têm a ver.

O mental vai arrastá-los sempre para o exterior.

Então, é verdade que, como o disseram alguns Arcanjos, acontecem coisas inacreditáveis ao nível do Céu e
da Terra.
Mas o importante, agora, independentemente dessas observações exteriores, é cada vez mais ir para seu
Interior, ou seja, para o Si.

Meditar, alinhar-se com o que vocês são em Verdade, perceber as diferentes Vibrações existentes, meditar,
conectar-se à Merkabah interdimensional, vão se tornar os elementos que vão mais estabilizá-los, com relação
à excitação geral exterior, mas também a excitação de seu mental.

Mesmo aqueles que, até o presente, tinham conseguido fazer desaparecer a bicicleta, arriscam a ter pequenas
bicicletas que reaparecem.

É muito importante compreender, e se dizer, com sua Consciência, que assim que há uma atividade de
superaquecimento, colocar-se instantaneamente no Coração, reconectar-se à Merkabah interdimensional, à sua
própria vibração Interior, para não ser levado (eu creio que Sri Aurobindo chamou a isso o choque da
humanidade).

Porque as ressonâncias ligadas às Crenças, às egrégoras, se preferem, não as egrégoras astrais
necessariamente, mas, sobretudo, as egrégoras das Crenças, dos pesos que foram colocados na
humanidade, serão entrechocados, eu diria.

Portanto, não é preciso se deixar levar por esse movimento exterior, mas também por seu próprio mental, que
pode fazê-los questionar sobre suas próprias escolhas e fazer colocar em dúvida o que vocês vivem.

O mais importante será, sempre, e cada vez mais, o que vocês vivem Interiormente.

Então, o mental, isso não o agrada.
Ele vai, de maneira insidiosa, tentar fazê-los crer que vocês são esse mental.

Vocês devem se desincrustar e se desidentificar totalmente de seu próprio mental para viver, de maneira
serena, tudo o que é para viver Interiormente, atualmente.

Quando vocês estão na Paz ou quando vocês estão na Alegria, tudo se desenrola normalmente.
Não há mais questionamento.

O que quer dizer que não é uma regressão, se os questionamentos voltam a se manifestar, mas que traduzem,
eu diria, o ambiente coletivo da humanidade durante este período que precede o solstício de inverno [verão no
hemisfério sul].

O.M. AÏVANHOV – 1º de dezembro de 2010
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É um período, nós lhes dissemos, mas por outros canais também, e isso foi anunciado, extremamente
importante no estabelecimento da Luz.

Então, eu os escuto.

Questão: ter um filho hoje pode representar um freio ao acesso ao Si?

Não, absolutamente.
Ao contrário, o estado de gravidez é algo que pode facilitar o acesso às Dimensões superiores.

Como de hábito, há pessoas, mulheres, que querem ser mães e outras que não querem ser mães.

As circunstâncias atuais, quaisquer que sejam, não devem em nada travar o que vocês têm a viver.

O que vocês têm a viver deve ser em acordo com a perpetuação da Vida, mas vocês devem estar totalmente
no instante presente.

Então, alguns fazem projetos profissionais, outros fazem projetos de gravidez.

Em nome de que seria necessário parar todos os projetos e esperar?
Eu digo simplesmente que o período necessita uma vigilância com relação ao seu mental.

Questão: eu não sinto a Vibração do Coração e isso provoca medos. Por que? 

Porque você tem medo, simplesmente.

Cara amiga, o importante, sempre foi dito, efetivamente, que é a porta do Coração.

A porta do Coração é a porta do Si, do Samadhi, da Alegria e da Existência.

Sempre lhes foi dito que alguns seres não podiam penetrar este espaço sagrado pelo momento, sem isso,
eles não estariam mais aqui.

Portanto, alguns são obrigados a esperar o momento vindo.
Portanto, o principal é ter uma das três Lareiras que aqueça, que esteja ativa.

Alguns de vocês já têm as três Lareiras.
Alguns de vocês viajam na Existência, em liberdade, em profusão, à vontade ou por momentos.
Outros não.
Cada caso é diferente.

Questão: eu tenho sonhos recorrentes com bebês. A que isso corresponde?

O bebê corresponde à necessidade de renascer a si mesmo.
Não é um sonho de gravidez, é a necessidade de renascer a si mesmo.

Isso pode anunciar ou uma gravidez Interior, ao nível espiritual, ou um parto Interior.

Quer dizer um renascimento de si mesmo a outro estado Vibratório ou a outro estado de Consciência.

Isso pode estar ligado à sensação de estar ligado a um feto no interior de si?

Sim, é o que se chama o embrião espiritual.
É como eu respondi, há aproximadamente 15 dias, 3 semanas, sobre a noção de gravidez espiritual, ou seja,
do Embrião Crístico.

É, aliás, a palavra que corresponde ao 8º corpo.
Vocês estão em gestação de seu Cristo Interior.

Mesmo se essa sensação é mais abaixo do que o 8º corpo?

Sim, é preciso que suba.

O nascimento não se faz para baixo, aí.
Ele se faz para o alto.



E o parto ocorre, não pelo colo do útero, mas pelo colo da garganta.
O parto se faz, quando está maduro, ao nível da garganta, mas antes, pelo 8º corpo.

Questão: qual é a diferença entre a empatia e o fato de sentir a dor do outro?

Então, essa é uma forma de empatia que está ligada à Vibração, não do Coração, mas do plexo solar, mesmo
se isso foi chamada empatia.

Há uma confusão, junto a muitos seres.

O sofrimento é uma emoção, que ele seja físico ou em outro nível.
Mesmo se é mental, ele gera uma secreção Vibratória que está ligada ao astral.
Portanto, é preciso ter o astral aberto para o sentir.

O Coração é a compaixão, mesmo se alguns falem de empatia ao nível do Coração.

A compaixão é a capacidade para sentir o outro, mesmo se há um sofrimento.

Portanto, vai-se sentir que o outro sofre, sem provar o sofrimento no Interior.
Esse é o Coração.

Mas se há uma ressonância que é vivida pelo próprio sofrimento, que não é o conhecimento do outro, mas o
sofrimento do outro, está ligada a um excesso de plexo solar.

Uma fragilidade, de algum modo, ao nível emocional.

Questão: eu senti uma emoção particular durante o protocolo da Nova Aliança, quando as mãos
estavam em relação com os pontos Cristo e Maria. Está ligado à emoção?

Não, de forma alguma.

É o que eu chamei já, parece-me, a emoção final.
É a emoção que, justamente, permite passar do ego ao Coração.

Mas é de uma natureza Vibratória emocional.
Mas esta natureza Vibratória emocional, portanto ligada ao nível da energia, passa ao nível Supramental e,
frequentemente, quando das primeiras fases desta ativação, há, junto ao ser humano, uma reconexão de
natureza emocional, efetivamente, antes de ser Supramental.
Não é obrigatório, mas é frequentemente o caso.

Questão: eu sinto, atrás da cabeça, uma faixa que parte de OD e que sobe um pouco.

É normal.
Existe, ao nível da linha chamada OD-ER, uma estrutura Vibratória extremamente importante que corresponde
ao quadro de comando dos chacras.

É uma zona Vibratória extremamente importante onde se observa a cor da alma.

Portanto, é um circuito Vibratório muito potente, é tudo.

De fato, ao nível de OD, vocês têm o primeiro chacra, a fundação.
E ao nível de ER, vocês têm o 7º chacra.
E entre esses dois pontos extremos, há 5 côncavos sobre o crânio, que correspondem cada um a uma função
de comando dos chacras ditos essenciais.

Questão: a cor da alma indica o destino ou a linhagem?

Nem um, nem outro.
É a coloração da alma, quer dizer, simplesmente, na encarnação, com qual apoio vocês trabalham.
Nada mais.
Isso nada tem a ver com as linhagens, nem com o destino.

Questão: a que correspondem os medos noturnos que aparecem?

Oh, isso corresponde à colocação na luz dos últimos medos.
Não há presenças, não há coisas assim.
É apenas a colocação na luz do que deve se evacuar.



Lembrem-se do que eu disse, já, desde este verão, mas aí, agora, isso será mais crucial: vocês serão, vocês
mesmos, confrontados aos últimos medos, aqueles que vocês não quiseram ver e que estavam “colocados
sob o tapete”.

Portanto, nada há a fazer.
Sobretudo, não se identificar a este medo.
Você não é este medo.

O objetivo do medo é fazê-los crer que vocês são este medo.
E todos, mesmo eu em minha vida, vão direto ao que nos sugere este medo, mas não somos o medo, uma vez
que o princípio de Ilusão desse mundo revela-se inteiramente.

Disseram-lhes muitas vezes que esse mundo é Maya.
Portanto, como algo que é Maya pode afetar a Consciência?
Não, é o mental que participa da Ilusão, que cria o medo.
O medo de não importa o que, aliás.

Mas vocês não são este medo.
Portanto, há um trabalho “de distanciamento” com relação ao que acontece.

Questão: na prática dos protocolos, sinto uma energia que borbulha nas mãos. Aplicar esta energia
em mim pode ser um caminho de transformação?

Perfeitamente, cara amiga.
As diferentes «técnicas» que nós lhes demos são destinadas a fazer circular, se possível, a Energia, que não é
como a Energia básica, mas, antes, as características de uma Energia do tipo Supramental.

Esta Energia de tipo Supramental é frequentemente formigante, efetivamente.
Como você diz, isso pode borbulhar.
Portanto, você pode dela se servir, é claro.

Questão: se temos um medo, convém trabalhar nisso ou pedir à Graça? 

Caro amigo, nem um, nem outro.

Como eu disse que vocês não são este medo, se você quer agir sobre os medos, isso vai considerar, em
alguma parte, que ele lhes pertence, não é?

Portanto, o medo não tem que ser identificado a você mesmo, mas isso necessita também de um princípio que
é aquele, ou seja, de não querer agir contra.

Agir contra algo que é, além disso, do domínio psicológico.

Não é similar como ter uma dor ou uma doença e pedir à Luz Vibral.

O medo não é você.
O medo é um elemento específico que é segregado pelo mental.
Mas um medo que aparece assim, se você lhe dá Atenção e Intenção, você vai reforçá-lo, quer você queira ou
não.

E se você decide recorrer à Luz Vibral no medo, você desvia a Luz Vibral para o princípio de Dualidade.

Quando eu falei de não identificação ao medo, é completamente isso.

Lembre-se: para o que vocês levam sua Atenção e sua Consciência, manifesta-se.
É a lei de atração e de ressonância.
Ela é total, nesse momento.

Aqueles que têm medos, se vocês pensam em seus medos durante este período, vocês verão que eles vão
se manifestar.
Se vocês cultivam a Paz e vocês pensam a Paz, o que se manifestará será a Paz.
É muito importante.

Se nós, uns e outros, insistimos sobre os 4 Pilares, Aqui e Agora, a Intenção e a Atenção, era verdadeiramente
para colocá-los ao centro dos 4 Pilares que é o ponto ER, ou seja, o Coração.

E se vocês, vocês colocam sua Atenção e sua Intenção contra algo que aparece ao nível do mental, vocês
alimentarão o mental.



É preciso verdadeiramente viver uma desacoplagem de seu mental.

Vocês não são o mental.
Eu preferiria que vocês dissessem: «eu sou este monte de células, porque eu o habito», e «que a Luz Vibral
penetre nas células, no DNA».

Ela transforma seu DNA.
Mas ela não pode penetrar no mental.

O mental é totalmente impermeável à Luz Vibral, uma vez que pertence a esta matriz e ele deve ser
desconstruído.
Há uma diferença.
Uma diferença que não é mínima, ela é essencial.

Questão: como participar nós mesmos à destruição desse mental? É possível?

Sobretudo não.
Deve apenas realizar o Abandono à Luz.

É apenas progressivamente e à medida que a Luz Vibral os preenche que não haverá mais lugar para o mental.

O mental será dissolvido.
É o que se chama a dissolução da personalidade.

A personalidade não é o corpo.
A personalidade é o mental.
O mental é uma projeção exteriorizada da consciência numa ilusão, que os faz crer que vocês são isso, tal
pessoa, que têm tal idade, que vivem tal vida.

A Luz Vibral os tira desta Ilusão.

Portanto, vocês não podem sair da Ilusão por sua própria Ilusão, uma vez que, para esta Ilusão que é o mental,
é apenas isso que existe.
Foi assim que nasceu o princípio de falsificação.

O paradoxo é que vocês devem permanecer lúcidos e conscientes da Vida, mas a Vida não é o mental.

A Vida é a respiração, não é o que vocês veem, também não.
É a Vibração.
É estar Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega.
Mas não é o mental, jamais.

Então, eu concebo que isso seja muito mais fácil para realizar, por exemplo, para os povos orientais, que têm
esta cultura já onipresente, que está longe de ser onipresente no Ocidente e, sobretudo, junto aos franceses.
Porque os povos ocidentais, em particular os franceses, identificaram-se à razão.

Questão: por que a concentração sobre Alfa e Ômega provoca uma ativação do Coração?

Porque tudo é interligado.

Agora, se você quer, como os novos corpos estão se ativando cada vez mais, há pessoas que vão, por
exemplo, trabalhar no 12º corpo, elas vão sentir a ativação do 12º corpo.
E, ao mesmo tempo, o Coração se ativa.

Felizmente, é tanto melhor.
Porque o Alfa e o Ômega é uma ressonância ER, que está ao meio.
E, quando se vai do Alfa ao Ômega, mesmo sobre os pontos OD e os pontos os mais altos, isso passa
também pelo Coração.
O Coração é o ponto central de tudo isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem feito girar as bicicletas.
Quanto a mim, eu lhes digo até muito em breve e todas as minhas bênçãos e todo o Amor dos
Melquisedeques os acompanhem e bom caminho para seu Coração.
Até muito em breve.



____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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~ A VIBRAÇÃO E A PRESENÇA DE CRISTO ~~ A VIBRAÇÃO E A PRESENÇA DE CRISTO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs encarnadas, eu lhes apresento a minha Paz e as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, esta noite, como embaixador do conjunto dos 24 Anciões.

Eu venho para situar, com vocês, o que é o período que se vive atualmente, no seu Ser Interior e sobre esta Terra.

Como nós o dissemos e assinalamos, uma mutação está em curso, atualmente.

Ela se refere a todas as Consciências presentes neste sistema Solar.

O Sol, a Terra, toda forma de vida acolhe a manifestação específica, no seu Éter, da Vibração e da Presença de Cristo, do retorno
como ele partiu.

Esta manifestação e esta Presença apenas podem ser vividas, de maneira adequada e completa, a partir do momento em que vocês
mesmos estiverem centrados e alinhados no Aqui e Agora, no ‘instante presente’ da sua própria Presença a vocês mesmos, na qual

pode se revelar a Presença de Cristo.

Eu vou tentar redefinir, pelas palavras e pela Vibração da minha Presença na Luz azul, o que é preciso ouvir e viver sobre o conceito do
instante presente, do Aqui e Agora.

***

O próprio ‘princípio da personalidade’ decorre de uma concepção ilusória e linear do tempo e do espaço, colocando-os num ambiente
em que se definem os elementos exteriores e os elementos Interiores, recorrendo a um conceito de fragmentação,

de distanciamento e de separação da consciência egotista do corpo de personalidade, ou corpo astral, do conjunto dos outros corpos
pertencentes à Dimensão Unificada.

A junção entre as parcelas de vocês, fragmentadas, e a parcela Unitária efetua-se nesse momento mesmo, nesse
sistema Solar em vocês.

O corpo de personalidade, a emoção, o mental, a própria personalidade evoluem em um contexto e em uma Vibração profundamente
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http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-0g_hqJz_4Xg/UTs92XYIjGI/AAAAAAAAAaQ/pbTLkpAeiuw/s1600/000SriAurobindo01.12.2010.JPG


diferentes daquela que prevalece em meio à Unidade e ao Estado de Ser, pela própria Presença de Cristo.

A revelação e a ressonância do Cristo Interior, em ressonância com o seu trabalho e a aproximação do Supramental criam as
condições propícias, dentro de algumas semanas deste ano, restantes, para estabelecer em vocês uma ‘Paz nova’, um retorno
à Unidade, em Consciência e em Verdade, que abre, diante de vocês, espaços de percepção, de Vibração, bem mais importantes do

que eles foram até o presente.

Contudo, esta aproximação do Cristo e do seu corpo de Estado de Ser necessita que o corpo de personalidade faça o silêncio.

O ‘silêncio’ apenas se encontra no alinhamento de vocês mesmos no Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é totalmente independente do fluxo linear do tempo e do espaço na sua Dimensão, ainda dissociada.

***

O Aqui e Agora está, portanto, fora do espaço-tempo linear e fora da sua própria localização no seu espaço de personalidade:
o silêncio (silêncio do passado, silêncio do futuro,silêncio do mental, silêncio das emoções), permitindo aproximar-se da Vibração da

Unidade.

Cristo penetrou o Éter do planeta, fecundou-o novamente, de algum modo, preparando, como eu o disse no tempo em que eu fui São
João, o seu retorno em Majestade e em Glória, trazendo, como eu havia escrito, a ‘espada da Verdade’, aquela que corta, aquela que

desvenda, aquela que ilumina e que põe fim a toda dissimulação, em vocês como no exterior de vocês.

Cristo é também, de algum modo, um impulso.

Um impulso para reencontrar em você o seu Coração, a sua Unidade, a sua dimensão de Eternidade, de Filho ardente do Sol ou Ki-
Ris-Ti.

Para que isso se acenda, para que isso se realize e se manifeste inteiramente, além da simples dimensão de Semeador de Luz e de
Ancorador da Luz, é preciso que o que se refere a tudo o que não é d'Ele, a tudo o que não é da Luz, faça silêncio.

Assim como o fez viver, para alguns de vocês, o Arcanjo Uriel, essa Reversão, Reversão em todos os níveis, firma, para vocês, o
estabelecimento em meio à Presença de vocês e à Presença d'Ele, revelada e Unificada.

***

O período que está aí, inscrito no seu tempo linear, supera de muito longe o quadro desse tempo linear e desse espaço em que vocês
estão presentes, nesse corpo e nesta personalidade.

Tomar consciência disso, pela Vibração, leva-os a viver o que nós chamamos de ‘Núpcias Galácticas’, o que eu chamei de retorno de
Cristo, preliminar ao seu retorno na Unidade e na Verdade.

É neste cenário que assumem todo o sentido as palavras pronunciadas, há muito tempo, afirmando que Ele era o Caminho,
a Verdade e a Vida.

Ele era a ‘porta’.

Isso apenas pode se realizar se vocês mesmos estiverem ajustados e alinhados à sua própria Presença, que apenas se pode viver e
se encontrar dissociada de toda influência da personalidade, de toda reflexão, de toda cogitação e de toda emoção.

Este estado de Consciência específico, denominado Alegria, Samadhi, propiciando também a ‘Paz Interior’ e a ‘Paz Suprema’, vai,
portanto, criar, progressivamente e à medida dos dias que transcorrem neste espaço-tempo linear em que vocês estão, as condições

propícias para a instalação da Presença d'Ele na sua Presença.

Como foi dito, à época, convém então manter a sua casa limpa, vazia de tudo o que é Dualidade, preocupação e medo, como eu lhes
disse.

***



Paralelamente a esse retorno do Cristo, vive-se, nesta humanidade, um mecanismo que eu chamei, há algumas semanas, de ‘choque
da humanidade’, porque Cristo, é claro, não vem só.

Nós, os Melquizedeques, o conjunto do Conclave e as Estrelas de Maria, assim como o conjunto das Forças da
Confederação Intergaláctica Livre, preparamos esses momentos desde muito tempo.

Como vocês sabem, os Anjos do Senhor estão doravante instalados e prontos na sua atmosfera.

Resta a vocês se estabelecerem, inteiramente, no Aqui e Agora, na sua Presença a vocês mesmos que, por si só, irá lhes permitir
viver o Caminho, a Verdade e a Vida, na companhia e na Presença d'Ele.

A Alegria deve ser o seu estado privilegiado.

Não lhes é solicitado, no entanto, para deixar tudo o que é cotidiano e, por vezes, desgastante, mas para encontrar, mesmo nesses
espaços, a Luz necessária a fim de realizar também esse cotidiano.

A sua Consciência, a sua vida, vai se preencher de Luz.

As partículas Adamantinas vão ressoar e se aglomerar nesse corpo que é o seu Templo, no qual se elabora e se constrói o encontro
com o Caminho, a Verdade e a Vida.

A ressonância da sua própria Presença na sua ‘Consciência Unificada’ deve invadir cada um dos seus instantes, cada um dos seus
momentos, quaisquer que sejam os seus atos.

A pressão, porque é uma, da Presença de Cristo, na Unidade e na Verdade, vai facilitar este evento para aqueles que ‘mantêm a
casa limpa’.

Muitos Irmãos e Irmãs que se opuseram, de diversas maneiras, ao retorno de Cristo vão, obviamente, manifestar estados afastados
deste estado de Paz.

Os mecanismos de precipitação da humanidade, de separação, vão tomar uma acuidade e um relevo específico nas próximas
semanas, no tempo terrestre.

Nós contamos com todos vocês que realizaram e viveram as ‘Núpcias Celestes’, à época ou agora, nós contamos com a sua
Presença, alinhados no Aqui e Agora, para estabilizar o manto Vibratório da Terra.

É nessas condições que a ‘aproximação de Cristo’, a sua ressonância, irá se estabelecer com mais ou menos facilidade, em cada um
e em cada uma.

Quaisquer que sejam as suas atividades e as suas ocupações, tirem um tempo pararespirar, tirem um tempo para meditar ou tirem um
tempo para orar, se esse for o seu modo de contato.

Estejam à escuta das Vibrações e das percepções que são as suas, porque elas vão se amplificar.

***

Da qualidade do seu equilíbrio Interior irá decorrer, para vocês mesmos como para o seu ambiente, como para todo o planeta, a
capacidade, maior ou menor, para absorver o ‘choque da humanidade’.

Nós, o conjunto dos Melquizedeques, nós lhes pedimos também para não projetarem quaisquer acontecimentos exteriores, que estão,
no entanto, bem aí, mas, simplesmente, cada dia que passa e que os aproxima do solstício de inverno [verão no hemisfério sul], para

irem cada vez mais profundamente em vocês mesmos, seja o que for que vocês façam.

Aproximar-se d’Ele, como Ele se aproxima de vocês.

Como nós sempre o dissemos, cada um estará no seu lugar, no seu papel, na sua função, quando chegar a hora.

Não procurem nada além do que eu acabo de dizer: o encontro, o face a face da sua Presença com a Presença d’Ele.

O desfile de sinais e de Presenças que O acompanha não deve de modo algum perturbá-los, descentrá-los ou questioná-los.

A ‘pacificação do mental’ é indispensável, porque tudo o que existir, em vocês, que não for da paz, será amplificado.

A hora, portanto, chegou, para cada um de vocês, de responder, de algum modo, ao ‘apelo’ que irá se manifestar na sua Consciência,
no seu Coração.



Não procurem definir ou localizar um determinado momento neste apelo, porque ele se fará,para cada um e cada uma de vocês, em
um momento que lhe é próprio, durante este período.

A pressão ou o ‘impulso de Cristo’ tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais tangível, mesmo para aqueles que negam e que
recusam; simplesmente, eles não terão as palavras para colocar no que acontece.

Vocês também, aliás, além das palavras que eu pronunciei, não tentem ali colocar palavras, projeção do que quer que seja,
mas alimentem-se do seu encontro.

Este encontro situa-se, por enquanto, no Éter, no Coração.

Ele irá intervir de maneira dita exterior quando for desejável.

***

O Aqui e Agora, o Hic e Nunc, vão se tornar essenciais.

Cabe a vocês fazerem uma injunção, por vocês mesmos, para se alinharem, se re-centrarem.

Quaisquer que sejam as palavras que vocês empregarem (oração, meditação, alinhamento Vibratório), não se esqueçam de que vocês
têm à sua disposição a Merkabah interdimensional coletiva, que vocês têm também à sua disposição o conjunto dos seus Irmãos e

das suas Irmãs despertos e acordados, aos quais vocês estão conectados.

O conjunto do Conclave, o conjunto das Estrelas, Maria e várias outras Presenças de Luz Unificadas e Crísticas estão presentes ao
redor de vocês, ao redor desta Terra.

Durante este período, não se deixem levar pelo barulho do mundo, pela desordem do mundo, seja qual for.

Que isso seja de responsabilidade dos homens, ou de responsabilidade dos elementos, não olhem.

O Serviço e a ajuda manifestar-se-ão, antes de tudo, no seu ambiente próximo e, sobretudo, pela qualidade de Luz que vocês forem
capazes de manifestar.

Do mesmo modo, se a sua Presença se aproximar da Presença d’Ele, vocês irão constatar muito rapidamente que ‘a Paz será o seu
reino’.

Trata-se, de fato, de um encontro, bem além dos fatos históricos, de um encontro com um Ser que porta a Vibração do
Único, que é também a de vocês.

Os momentos a vir são momentos de Graça para a Unidade, para a Luz e momentos de desordem para todos aqueles que
se opuserem a Ele e à Luz.

Vivam o instante presente, alinhem-se no seu Aqui e Agora, entre seus ‘4 Pilares’.

Tirem tempo para se comunicar.

Tirem tempo para a ativação da sua Tri-Unidade, como vocês o fazem para o Serviço comum das 19h [16h em
Brasília].

Lembrem-se de que este reencontro decorre diretamente da promessa e do juramento da Fonte.

Ele é, de algum modo, a atualização do seu retorno.

***

Os instantes e os tempos que se vivem, e que vão se viver, são verdadeiramente únicos na história da Terra, desde muito tempo.

A informação que eu lhes entreguei aqui, para vocês, deve ser entregue ao conjunto dos seres que seguem, pela Vibração, os
mecanismos que foram instaurados, para eles, em um momento ou outro, há 30 anos e, sobretudo, desde 2 anos.

Lembrem-se de que a Vibração da Luz é suficiente por si só.

De que ela não tem nem que ser projetada, interpretada ou analisada, mas, simplesmente, que ser vivida, porque é vivendo
plenamente a Vibração da Luz que vocês se estabelecem na sua Presença.

E que é unicamente estando plenamente estabelecidos na sua Presença, no seu Coração, que a Presença
d'Ele irá se revelar e agir.



Muitos Irmãos e Irmãs, sobre a Terra, vão redefinir a Verdade e o Amor, bem além do seu sentido humano, pessoal ou coletivo,
aquele do qual falou Cristo e outros, na sua continuação, que o imitaram, encarnado.

Cabe a vocês, hoje, fazer a mesma coisa.

Isso necessita de uma plena Consciência do instante.

Uma plena Consciência da Alegria e da Paz que não pode ser obtida se existir uma única atividade mental voltada para outros
lugares além da vivência do instante presente.

Assim, como lhes foi dito, eu poderia dizer: «Vigiai e orai».

Porque vocês sabem que o momento chegou e, não, vocês não sabem quando o momento irá chegar.

Esta pressão da Vibração e da Consciência Crística da Sua Presença far-se-á sentir ao nível da Coroa da redenção na cabeça e
também na Coroa do Fogo do Coração e da Tri-Unidade.

Mesmo para alguns de vocês que, por enquanto, ainda não vivenciaram essas ativações e esta Consciência.

Se vocês respeitarem esses preceitos e os adotarem, vocês irão se tornar então,coletivamente, os ‘pilares’ da Sua Presença depois
da Sua manifestação.

É assim que vocês irão permitir a ajuda mais adequada a todos os Irmãos e Irmãs que estão ainda indecisos, prestes
a despertar ou acordar.

Nós repetimos ainda essa noite que, aí também, apenas vocês é que podem dar esse passo para Ele, ninguém mais,
mesmo se a nossa Presença os acompanhar.

Lembrem-se também, neste período, de que a Luz Vibral é Inteligente, bem mais do que jamais será o seu mental ou a sua
personalidade, por mais brilhante que fosse.

O momento chegou de manifestar, também, a sua capacidade para o Abandono à Luz.

***

Desde um ano agora, nós iniciamos sobre a Terra o ‘primeiro vórtice interdimensional’, permitindo então realizar o que está em curso
hoje.

A data de aniversário da minha intervenção, desde agora um ano, de dezembro de 2009 (*), leva-os a realizar, Aqui e Agora, a
totalidade da sua Presença e da Presença d’Ele.

Nós lhes desejamos, nós, o conjunto dos Melquizedeques, um estabelecimento forte na Paz Interior e na Alegria.

Lembrem-se também de que o corpo é o Templo onde se realiza esta revelação, mesmo este mundo sendo Ilusão, recordando,
assim, as palavras de Cristo, fazendo de vocês os seres presentes sobre este mundo e, no entanto, não sendo deste mundo.

Eu lhes pedirei para terem em mente as poucas palavras que pronunciei essa noite, para se impregnarem delas, porque elas foram
escolhidas com cuidado pelo conjunto do conselho dos Anciões.

A multidimensionalidade e a interdimensionalidade não são palavras em vão: é a isso que vocês serão confrontados, é a isso
que vocês são chamados para viverem o encontro.

Não é desejável, agora, abrir um espaço de questionamentos com relação a essas palavras que eu pronunciei, porque elas não
requerem qualquer questão.

Apenas, simplesmente, para impregnar-se delas e ver, então, se elas correspondem ao ‘apelo’ que está em vocês.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes transmito as bênçãos e as saudações do conjunto dos Anciãos.

O nosso Amor e a nossa Consciência estão com vocês, onde vocês estiverem, sobre a Terra, como no seu caminho para o seu
Coração.

Que a Paz de Cristo, que o Amor de Cristo, que a Vibração de Cristo estejam em vocês, Filhos da lei do Um, bem amados Irmãos e
Irmãs na humanidade.



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

(*) – SRI AUROBINDO (08.12.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=866

1º. de dezembro de 2010

(Publicado em 11 de dezembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 ~ Princípio de Ilusão e Princípio de Verdade ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz do Coração esteja com vocês e em vocês.

Eu venho a vocês, neste espaço, para dialogar com vocês, sobre o princípio de Ilusão e o princípio de Verdade.

Convém recolocar a minha intervenção desse dia com relação a alguns elementos que eu dei, há agora alguns meses, referentes
à verdade relativa e a Verdade absoluta (*).

O âmbito da minha intervenção, hoje, situa-se no quadro mais preciso dos tempos atuais que vocês vivem sobre a Terra, referentes
à revelação.

Retomemos, se quiserem, primeiramente, cada uma dessas palavras.

A palavra Ilusão.

A Ilusão foi abordada, no plano espiritual, em inúmeros escritos vindos essencialmente da Índia e da Vedanta, onde o que é vivido no
sentido da vida mais comum, corrente, pessoal, vida de personalidade, foi chamado, por aqueles que realizaram o Si,

de Maya ou Ilusão.

A Ilusão é frequentemente assimilada ao que é falso e, por extensão, ao ‘que não existe’.

O perigo principal desta concepção seria fazê-los crer que nada do que existe nesse mundo em que vocês vivem tenha existência
própria.

A Ilusão não está tanto na ausência de algo, mas, efetivamente, em uma caricatura de certo número de elementos escondidos ou
ocultos, impedindo-os, pelos seus sentidos ou pela lógica, aceder ao sentido profundo que sustenta o desenvolvimento da Vida nesta

Dimensão.

A principal Ilusão, porque é uma, é crer e viver e experimentar que o que vocês vivem nesta Dimensão está isolado e cortado do
que existe nas outras Dimensões.

Enquanto que, mesmo o que está presente na outras Dimensões sustenta a manifestação chamada de ‘ilusória’ nesta Dimensão.

Simplesmente, certo número de elementos foi ocultado.

O primeiro desses elementos, como eu acabo de dizer, é tê-los privado do acesso à sua multidimensionalidade.

O segundo elemento é fazer aderir o humano a uma série de elementos não experimentados, mas simplesmente cridos e aceitos
como evidência e realidade, enquanto que esses elementos participam, indiscutivelmente, da Ilusão ou também da falsificação desse

mundo.

ANAEL – 2 de dezembro de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-U7BJvUZ-w8A/UX5b6FU0HSI/AAAAAAAABZM/tH-yIMbKA5Y/s1600/000+Anael+-+02.12.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Assim, logo que o ser humano não tenha a capacidade para experimentar um fato na sua própria Consciência em sua própria vivência,
aquilo a que adere a consciência limitada não multidimensional, sem tê-lo provado e verificado por si mesmo, porque não é

diretamente verificável pela consciência da personalidade, estabelece-se então como uma verdade estabelecida, totalmente ilusória.

Isso se denomina Crença.

Que se refira à Crença de fatos que existiram há muito tempo ou à Crença em certo número de elementos que jamais foram provados
pela Consciência nem experimentados pela Consciência, mas simplesmente aos quais a Consciência aderiu de maneira habitual,
forçada frequentemente, sugerida de maneira muito hábil por aqueles que, nos bastidores, puxam as cordas, fazendo-os crer que

‘vocês são os mestres do seu destino’.

Assim, logo que vocês aderem a um elemento exterior à sua vivência, isto é uma Crença.

Esta Crença tem um impacto essencial no que eu chamaria de seus comportamentos e, bem além, em seus condicionamentos.

Essas Crenças, geralmente, são organizadas para fazê-los ir para onde vocês não haviam previsto necessariamente ir, em um
primeiro momento, mas aonde vocês irão muito naturalmente.

Não importa, de fato, que a Crença pertença à Ilusão ou à Verdade, porque, de fato, assim que ela se instala, em última análise, seja
ela a mais autêntica, ela os afasta e os separa da Verdade absoluta.

A Verdade absoluta não é um quadro de referência ou de Crença, a Verdade absoluta é o que é experimentado e provado mesmo
na Consciência.

A Crença participa de um processo de exteriorização e de projeção.

A Verdade participa de um princípio de interiorização.

A Crença pertence, de maneira irremediável, ao eu e à personalidade.

A Verdade absoluta pertence, de maneira irremediável, ela, à realização do Si.

Aliás, seja no Oriente ou no Ocidente, ou entre os povos que vocês chamam de ‘primitivos’, alguns seres tiveram acesso aos espaços
Interiores multidimensionais, ao mesmo tempo conservando um corpo, uma Consciência eficiente na separação, ao mesmo tempo

tendo acesso a espaços qualificados de ilimitados.

***

A problemática levantada pela época que vocês vivem, nesse momento, ilustra-se pelo fato de que certo número de elementos
pertencentes à Verdade absoluta, não estando presentes em suas Crenças e, portanto, na personalidade, estão fazendo irrupção,

literalmente, em sua realidade e em sua verdade relativa procedente das Crenças.

Assim é da vida que vocês nomeiam ‘extraterrestre’, assim é de certo número de elementos caindo sob o que vocês chamam de
‘sentidos’ e que, no entanto, não têm outra realidade além daquela ligada à própria projeção de sua consciência na personalidade.

Nós falamos frequentemente de desconstrução, nós falamos de dissolução.

A revelação que vocês vivem agora atinge, efetivamente, um ponto essencial, confortando as palavras pronunciadas pelo Cristo
quando de sua primeira vinda, dizendo então: "Nada do que lhes foi escondido será escondido no momento da revelação".

Esses ‘momentos de revelação’ estão inscritos nos ciclos importantes de revolução galáctica.

Eles se inscrevem, portanto, numa lógica precisa, rigorosa, ligada ao tempo Solar e ao tempo Galáctico.

Ele corresponde, de algum modo, a um momento de ‘sobreposição’ mais ou menos fácil, entre a projeção exterior da consciência na
matriz e a Verdade absoluta do que é a Consciência fora da matriz.

***

Esta sobreposição é o que se vive atualmente, revelando-se de início, num primeiro tempo, à sua própria consciência fragmentada,
como a dissolução dos elementos de falsificação que, mesmo em suas Crenças, foram alterados, deformados, justamente para lhes



esconder os fatos fundamentais e a finalidade fundamental que estava fora do alcance de seus sentidos e de sua experiência.

A segunda sobreposição é, ela, de natureza muito mais violenta, porque é, eu diria, a antítese da Sombra e do jogo da Sombra / Luz
existente nesta Dimensão.

Ela corresponde à divulgação da Luz Autêntica ou Vibral, assim como às Consciências que ali residem mesmo em sua Ilusão.

***

Obviamente, a maioria dos seres humanos não está pronta a aceitar e a aquiescer à irrupção da Luz Vibral nesse mundo, porque,
simplesmente, para a maioria da consciência humana, ela simplesmente ‘não existe’.

Ora, os mecanismos de regulagem do ser humano, nesse mundo separado e dividido, excluem de maneira formal tudo o que não
pertença ao seu campo de percepção e deconcepção.

Assim, portanto, a irrupção de uma Verdade absoluta, bem além dos jogos de Sombra e de Luz de seu mundo, representa o que Sri
Aurobindo denominou o «choque da humanidade» (**).

Esse ‘choque’ se traduz, obviamente, por uma sideração, um medo, mesmo entre os seres que tocaram outros estados dimensionais
fora desse mundo, porque trata-se, em definitivo, não de uma experiência de Unidade ou do Estado de Ser, vivida fora desse corpo ou

em seus espaços Interiores, mas, efetivamente, da revelação, mesmo em seus espaços exteriores denominados ambiente, da
Verdade da Luz e de sua instalação.

Em outros termos, a revelação do Fogo do Éter, na qual é doravante instalada a Consciência Crística e o Cristo vem, de maneira
formal, aniquilar o que chamamos de Fogo por Atrito ou Fogo da Dualidade ou também Fogo do confinamento nas forças

Luciferianas ou Prometeicas.

Vários elementos foram preparados desde vários anos, permitindo esse momento.

Esses momentos que vocês vivem, traduzidos também por Sri Aurobindo como iminência, se traduz também em suas próprias
percepções Vibratórias que se pode chamar indistintamente e do mesmo modo, de ‘pressão da Ascensão’ e as modificações do

envelope o mais próximo que os mantêm no planeta-prisão, ou seja, a modificação consequente do que é chamado de ionosfera e, em
seu corpo, a modificação consequente das cargas elétricas da circulação das energias, da circulação da Vibração Adamantina

mesmo em suas estruturas.

Isso se traduz, agora e já, para alguns de vocês, pela modificação do som Interior denominado Nada ou ‘Canto da Alma’.

Para outros, vai se traduzir por uma amplificação de percepções que podem ir, por vezes, até certa forma de dor concernente a uma ou
outra das três Lareiras.

***

A Luz, que vários seres humanos que haviam se tornado os Ancoradores e os Semeadores da Luz e, portanto, vivendo um processo
‘alquímico’ de transmutação Interior, revela-se agora no exterior, ou seja, mesmo na Ilusão desse mundo.

A Verdade, portanto, da multidimensionalidade da vida vai então se restabelecer sob seus olhos e sob seus sentidos.

Imaginem então, ou tentem perceber, o que pode ser este ‘afluxo da Luz’, para aqueles cujos quadros de referência e de Crença sejam
sustentados apenas e unicamente pelapersonalidade, pelo que caía sob os sentidos, gerindo, portanto, a vida segundo os preceitos
comuns à civilização dita ocidental ligados à sobrevivência, ao bem-estar, levando a personalidade a não mais vislumbrar o próprio

fim.

Assim é construída a ‘personalidade’ e assim é construído o ‘mundo da Ilusão’, atraindo-os sem cessar e sempre para o efêmero, para
o prazer imediato, para o consumo.

Cada Fogo por Atrito existente nos mundos dissociados tem por necessária finalidade o próprio consumo da referida experiência de
vida pelo Fogo por Atrito e não pode ser de outro modo.

Esse Fogo por Atrito, chamado de ‘aniquilação’ de toda vida, é, de fato, apenas odesaparecimento da Ilusão.

Mas, obviamente, aqueles que estão inseridos nesta Ilusão não podem conceber outra coisa que a Ilusão, porque eles não têm acesso
a qualquer multidimensionalidade e, para alguns deles, a multidimensionalidade pode mesmo ser chamada de ‘demoníaca’ ou

‘satânica’, demonstrando assim os medos ancestrais da Luz, implantados no interior de suas estruturas no cérebro reptiliano.

Vários de vocês, contudo, ancoraram e semearam a Luz, permitindo, como sabem, a reativação da Merkabah interdimensional e,
portanto, a junção, a conexão, com os planos da Verdade absoluta.

A multidimensionalidade, portanto, desde agora sete semanas, está perfurando literalmente as bainhas isolantes desse sistema Solar,



modificando então as próprias condições elétricas existentes no Céu e sobre a Terra, traduzindo-se por esta ‘pressão da Ascensão’ e,
sobretudo, pela ‘modificação do som’, para aqueles que o percebem ao nível do Antakarana.

Esta ‘pressão da Ascensão’ e esta iminência da divulgação ou revelação da Luz aumentam a cada dia.

Obviamente, ao nível da Ilusão, muitas coisas escondidas são desvendadas, mas elas apenas concernem sempre ao ‘jogo da Ilusão’,
empurrando-os por vezes a reações mesmo da Ilusão.

Ora, o conjunto dos Anciões que se comunica com vocês insistiu sobre a imperiosa necessidade de encontrar a Paz, de se
estabelecer em meio ao seu Coração e de não ser desestabilizado nem participar, no mundo ilusório, da divulgação ou da revelação

e, portanto, necessariamente das forças de atrito que vão se amplificar, uma com relação à outra, mas sempre na Ilusão.

O paradoxo aparente seria crer que lhes basta se retirar da Ilusão.

Essa não seria a boa solução, porque vocês têm a viver, inteiramente, nesta Ilusão, a Verdade da revelação, sem dar Consciência,
Energia ou tomada ao Fogo por Atrito e se estabelecerem, de maneira muito mais proveitosa, no Fogo do Éter, no Fogo do Céu e no

Fogo da Terra, estabelecendo-se em vocês pela Vibração e pela Consciência de suas três Lareiras.

***

Foi dito que esse corpo é seu Templo.

Foi dito que esse corpo é sagrado, porque a sacralidade foi mantida, qualquer que seja a falsificação dos mundos em carbono.

Sem isso, simplesmente, nenhuma vida ali seria possível.

A sacralidade, portanto, permaneceu em vocês, em algumas estruturas precisas.

De fato, a sacralidade pôde apenas ser asfixiada, reprimida e fechada, mas jamais morta.

Assim, portanto, o trabalho ‘alquímico’ da revelação em vocês, pela agregação das partículas Adamantinas, pela Vibração de suas três
Lareiras, pela cultura da Alegria Interior e da Paz, permite realizar, nesse Templo que é o corpo, participando, portanto, à ilusão, sua

própria ressurreição à Luz.

Uma linguagem metafórica empregada por alguns Anciões, como as palavras «lagarta» e «borboleta», ilustra à maravilha a
transformação da Vida, de uma forma e de um estado em outra forma e em outro estado.

Não é de modo algum uma fuga, a lagarta deve aceitar a transformação e não por fim à sua própria existência para se tornar borboleta,
porque é a ‘alquimia’ se produz sim, efetivamente, no próprio interior da lagarta.

Assim, portanto, o ‘ponto de vista’ que será o seu nos instantes essenciais da divulgação,lembre-se desse fato, de que é
no interior desse corpo que se vive esta transmutação e não no exterior.

É por isso, aliás, que vários de vocês, mesmo ainda agora, não podem aceder em total liberdade ao corpo de Estado de Ser.

Assim, o corpo de Estado de Ser vem a vocês para lhes permitir, justamente, levar a efeito, em toda segurança, a passagem da lagarta
à borboleta.

A chegada do que foi nomeada a Onda Galáctica é apenas um dos elementos que modificam seus Céus e sua Terra.

Existem efetivamente outros.

Mas lembrem-se também de que ‘tudo o que acontece no exterior é apenas uma tradução do que acontece em seu próprio Interior’,
que vocês o vivam aí onde estão ou que isso se refira a um lugar que não é o seu sobre esta Terra, mas conduzindo a

uma transformação total de um conjunto de Consciências nesta Terra.

Sempre lhes foi dito que a porta do exterior para o Interior, a porta da Reversão, a porta que lhes permite viver o Fogo do Coração,
sem serem afetados pelo Fogo por Atrito que se desagrega, apenas se pode encontrar no silêncio das palavras, no silêncio das

emoções e, por vezes, no silêncio do corpo, no Coração e em nenhum outro lugar.

A melhor ilustração que eu posso dar do Fogo por Atrito, em seus encadeamentos, corresponde inteiramente à ação de seu próprio
mental, fechado durante muito tempo na Ilusão do bem e do mal, chamada de ‘Ilusão Luciferiana’.

O mental pertence, nesta Dimensão, inteiramente ao Fogo por Atrito.
Ele é a ilustração a mais perfeita da manifestação desse Fogo por Atrito.

Vocês têm, portanto, que superar e transcender esse ‘Fogo por Atrito’, pelo silêncio mental, pelo estabelecimento de sua Consciência
no Coração, o único lugar que não pode ser atingido pelo Fogo por Atrito, aí onde nasce o que é denominado o ‘Fogo do Coração’ ou

o ‘Fogo do Amor’, que difunde sua irradiação em vocês como no exterior de vocês.



Qualquer que sejam seu alinhamento e seu centramento no Coração, cada um e cada uma viverá certo número de ‘quedas’ de Ilusão
ou de Crenças que, até agora, podiam ainda guiar suas vidas, suas regras, seus comportamentos.

O que acompanha a revelação da Luz Vibral, num mundo em que predomina a ação / reação, vai engendrar, de maneira forte, a
amplificação desse processo de ação / reação, ao qual o Fogo do Coração os fez escapar.

Isso não concerne, é claro, apenas à consciência humana, mas também ao conjunto da crosta Terrestre, fechada e amordaçada na
expressão do que a habita, ou seja, o Núcleo cristalino, as matrizes cristalinas autênticas de Sirius, explicando as modificações

essenciais desta crosta Terrestre.

Isso não tem que preocupá-los de nenhuma maneira porque, quanto mais vocês se alinharem, quanto mais vocês forem capazes de
penetrar no santuário de seu ser multidimensional, mais vocês escaparão ao ‘Fogo por Atrito’ e, portanto, ao mental.

***

É, portanto tempo, agora, não de compreender, mas de viver o fato de que o mental é apenas o elemento que vai arrastá-los,
inexoravelmente, para fora de seu Coração.

A própria revelação da Luz Vibral, se não é totalmente integrada no Coração, os conduzirá, aí também, a manifestar um Fogo por
Atrito, nada tendo a ver com o Fogo do Coração.

Nesse sentido, nós os convidamos, uns e outros, a buscar a Paz e o alinhamento.

As circunstâncias climáticas e geofísicas deste período concorrem indiretamente para colocá-los no seu ser Interior [inverno na França].

Assim, não critique ou lamente contra o que os impediria, onde quer que estejam sobre a Terra, de levar a efeito suas atividades
exteriores.

Porque é isso que se produz para vocês, onde quer que vocês estejam, considerem que isso é, antes, uma Graça que lhes permite
encontrar o tempo e os instantes para sealinharem, se recentrarem e experimentarem mais facilmente sua ‘própria Presença’ e,

portanto, passarem mais facilmente do ego ao Si.

Eu os lembro que a Luz Vibral é Inteligência e que, agindo por esta Inteligência, pela ‘Ação de Graça’, ela vai sempre, para vocês
como para os continentes, agir além do que é perceptível pelos sentidos, para uma finalidade que será sempre o estabelecimento da

Luz.

O que desaparece, mesmo do mundo ilusório, é tudo o que era não somente ilusório e, além disso, escondido.

O que mascarava, literalmente, o acesso à própria verdade relativa desse mundo desaparece sob seus olhos, atualmente.

Os elementos que nós lhes demos e que vocês realizaram, ao nível de sua Consciência, concernentes às três Lareiras ou a uma das
três Lareiras, é capaz de trazer-lhes todas as soluções necessárias e vitais à ‘manutenção’ de seu Templo sagrado, seu corpo, nesta

Dimensão, mas reencontrando o seu acesso multidimensional.

Assim, este acesso que era reservado, até o presente, apenas aos seres que estivessem suficientemente pacificados, é hoje aberto
para o conjunto da humanidade, mesmo se a maioria recuse e recusará a chegada da Luz.

Vocês não têm que se preocupar com isso, mas, bem mais, em servir esta humanidade, eu os lembro, pela Humildade,
pela Simplicidade e pela Paz.

Vocês vão irradiar esta Luz que alimentará o ‘Fogo do Coração’, estejam certos, daqueles que estão ainda vacilantes e hesitantes,
que hesitam em passar do ego ao Si.

***

Lembrem-se também de que vocês não poderão forçar ninguém pelas palavras ou por qualquer convicção exterior, vocês podem
apenas se apresentar como ‘portadores de Luz’ que, pela ressonância, permitirá ou não aos seus Irmãos e às suas Irmãs, eles

também, penetrarem nesta própria ressonância.

O importante é e permanecerá (mais os dias passem, porque eu falo efetivamente de dias) estarem cada vez mais alinhados no
Coração, deixarem cada vez menos espaço e lugar para a atividade de seu mental, concernentes às referidas manifestações de

revelação da Luz, o que não deve impedi-los de levarem sua vida, qualquer que seja, na condição de que as circunstâncias de vida de
seu ambiente o permitam.



A Paz lhes será atribuída se vocês pedirem a Paz.

A Luz Vibral estará aí, o Fogo do Coração também, se vocês não derem tomada ao Fogo por Atrito ou ao seu mental.

Lembrem-se de que vocês não são nem o seu mental, nem as suas emoções.

A identificação a isso é a Ilusão mais perfeita.

Em contrapartida, vivam plenamente seu corpo, que é, eu o repito, o Templo no qual se realiza a ‘alquimia’ e a revelação.

Quanto melhor vocês se aproximarem de seu Templo Interior que é o Coração, melhor vocês serão regados à Fonte da Luz.

Quanto melhor vocês aceitarem não dar peso e consistência ao seu mental e suas emoções, melhor lhes será fácil penetrar o
santuário do Coração, que vocês já o tenham realizado ou não.

O Coração é a porta e ele detém também todas as chaves de sua vida e de sua sobrevivência, na Ilusão, pelo momento.

As circunstâncias da revelação serão eminentemente diferentes conforme vocês estiverem,vocês mesmos, próximos do seu Coração
ou afastados do seu Coração.

Do mesmo modo, elas serão eminentemente diferentes em tal ou tal região do mundo e mesmo num lugar de uma mesma cidade.

Tudo dependerá, é claro, a que vocês atribuirão sua Atenção e sua Intenção, recordando-se de permanecerem o mais frequentemente
possível em seu Presente do que é vivido, noAqui e Agora.

Se vocês guardam consciência desses alguns preceitos, nenhum ataque da Ilusão poderá colocar em perigo o que quer que seja
ao seu Coração, à sua vivência.

Tornar-se-á, paradoxalmente, num mundo em que o Fogo por Atrito torna-se intenso, muito mais fácil, se vocês o aceitam, penetrar
no Coração.

Muitos dos escritos essenciais desse século, realizados pelos seres missionários, nos tempos antes da revelação que vocês vivem
agora, foram recebidos em tempos extremamente perturbados exteriormente.

Alguns ensinamentos que nós lhes transmitimos, nós, Arcanjos, foram realizados durante o que vocês chamaram de ‘segunda guerra
mundial’, porque, quando as circunstâncias exteriores ou o Fogo por Atrito se tornam maiores e intensos, isso permite,

paradoxalmente, a alguns seres, se voltarem ainda mais facilmente para a Dimensão Interior e, portanto, para
a multidimensionalidade.

O que é certamente muito mais duro em tempos chamados de ‘paz’ no seu mundo, em que a vida parece vazar da fonte, mas que, de
fato, os afasta da sua Fonte.

Não há, portanto, tampouco, que querer julgar o Fogo por Atrito dos países ou dos seres, porque eles terão decidido, eles mesmos,
tocar esse jogo e esta partitura, ao invés da partitura do Coração.

E eu os lembro de que é a liberdade deles a mais absoluta.

Cabe a vocês efetivamente definir qual partitura vocês podem e querem tocar.

Cabe a vocês serem cada vez mais lúcidos, claros e precisos em seus próprios objetivos.

 ***

A hora não é absolutamente mais para querer a Luz na personalidade, para se apropriar de uma Luz, mas, efetivamente, para deixar a
Luz se estabelecer, a fim de que ela dissolva e redima a personalidade.

A redenção, como vocês sabem, apenas é possível pela Crucificação do ego, ou dissolução do ego.

Mas esta dissolução ou esta Crucificação não é uma morte, nem uma fuga da personalidade, mas, efetivamente, uma transcendência
da personalidade vivida nesse corpo, que eu chamei, na época, de Abandono à Luz.

De fato, para exprimir isso em algumas palavras, em que o venerável Comandante Aïvanhov lhes disse que ‘vocês não poderiam
permanecer sentados entre duas cadeiras’, cabe-lhes agora definir claramente o seu lugar, no Estado de Ser ou na personalidade.

Isso se refere à sua Consciência.



O corpo, quanto a ele, obedecerá e permanecerá, o que quer que acontecer e sejam quais forem as suas escolhas.

Mas essas escolhas, como vocês sabem agora, são definitivas.

Muito em breve isso não existirá mais, para as almas que estão engajadas em um caminho de possibilidade de retorno anterior,
qualquer que seja.

Cabe a vocês definir, pela própria Vibração que vocês portam e assumem, qual será a vida de vocês.

Ela continuará de maneira cada vez mais violenta, a se estabelecer na ação / reação?

Ou ela irá se estabelecer de maneira cada vez mais forte e suave, na Ação de Graça?

Há testemunhos da ‘Ação de Graça’, como há testemunhos da ‘ação / reação’.

Os testemunhos da Ação de Graça são, antes de tudo, o silêncio das palavras, o silêncio das emoções, um estado de ‘pacificação
Interior’, de leveza e de Alegria, enquanto que a ação / reação, ela também, terá seus próprios testemunhos: questionamento,

sofrimento, excesso do mental, dificuldade para se estabelecer no silêncio, qualquer que seja.

Essa é uma realidade vivida pelo corpo e pela sua própria consciência fragmentada.

Conforme a modificação de seu estado de humor que estiver aí, cada dia, vocês poderão, de maneira objetiva, saber se vocês vão
para a ‘ação / reação’ ou para a ‘Ação de Graça’.

O bem amado Sri Aurobindo perfeitamente descreveu as etapas sucessivas que todo ser humano vive quando desse choque.

Aí está o que eu tinha a lhes transmitir hoje.

Se existir, com relação a isso e exclusivamente com relação a isso, ou seja, de maneira global e não individual, necessidade de
informação complementar, então, eu gostaria de responder ou tentar responder.

***

Questão: o nosso DNA foi falsificado unicamente no corpo físico?

Bem amado, isso escapa ao que eu desejo responder hoje.

Eu peço que me pergunte sobre o que eu acabo de dizer, pelo momento, e sobre nada mais.

Eu voltarei provavelmente um pouco mais tarde, aí, desta vez, para responder a esse gênero de questão.

***

Questão: como fazer quando se tem dificuldade para fazer «descer» o mental no Coração?

Bem amado, o mental não pode descer no Coração, dado que é ausente.

Vocês não podem lutar com o mental contra o mental.

Isso participa, e eu o engajo a reler o que eu disse sobre o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz é, de algum modo, a rendição do mental, o abandono do mental, realizando o Abandono à Luz.

Se o mental é forte, isso quer dizer que não há suficientemente prática do vazio Interior pelameditação ou pela Respiração ou por
qualquer outro procedimento que lhes foi dado.

O abandono ou a rendição do mental se observa, sobretudo em vocês, por certa ‘dificuldade’ para emitir pensamentos concernentes à
vida comum ou sua própria vivência, de maneira lógica, no lugar.

Enquanto que, justamente, o acesso a outros estados de Consciência permite, não mais ao mental, mas à Consciência pura, liberada
do mental, aceder a muito numerosas informações, mas não tendo mais traço de sua vida comum.

O mental ‘muito forte’ apenas traduz, ainda mais hoje, a superioridade da personalidade sobre o Estado de Ser e, portanto, do ego.

As coisas podem ser ditas cruamente, mas esta é a estrita verdade.

O ego se manifesta, antes de tudo, pelo mental.



***

Questão: o fato de se falar a si mesmo releva igualmente os processos do mental?

Inteiramente.

***

Questão: quando se está no Coração pode-se fazer pedidos à Luz?

O pedido, qualquer que seja, definitivamente, é um ato de exteriorização.

A aquiescência e o Abandono são um ato de interiorização.

A partir do momento em que há Presença no Coração, real, não há mais nada a pedir, uma vez que tudo está realizado.

Se há, então, pedido, é que há, portanto, saída do Aqui e Agora.

No Aqui e Agora se realiza a Presença.

O acesso ao Coração não pode emitir qualquer pedido porque, naquele momento, a Consciência «É», Sat Chit Ananda, como diria
Um Amigo.

E na ‘Morada da Paz Suprema’ ou no ‘estado de Felicidade’, não pode existir qualquer pedido, porque não há nada a pedir.

***

Questão: qual é a coisa a fazer para aceder ao silêncio mental?

Mas justamente nada há a fazer.

É justamente no ‘não fazer’ que aparece o silêncio mental.
Assim que há ação para um fazer, mesmo para aceder ao silêncio mental, é o mental que age.

Não pode haver sedação do mental pela ação do próprio mental.

O Abandono à Luz, como eu defini, é uma ‘rendição do mental’.

Existe, nesse nível, algo que deve ser realizado em Consciência, mas que não pode ser resolvido ou aproximado mesmo pelo mental,
porque ele vai sempre arrastá-los para fora deste estado que, para ele, significa sua morte.

A Alegria é um estado que eclode assim que vocês penetram o santuário do Coração.

Ela vai se reforçar, progressivamente e à medida do tempo e dos momentos de experiência que vocês vivem no Abandono à Luz e
na rendição do mental.

O mental não pode aceitar viver a Alegria.

Esta Alegria que se deve formalmente diferenciar da simples satisfação ou do simples prazer, qualquer que seja.

A Consciência Unificada ou a realização do Si pode apenas se realizar e viver quando tudo o que é exterior a isso não existir mais.

A melhor chave que eu posso lhes dar é o que eu chamei, agora há mais de um ano, de Hic e Nunc, ou seja, Aqui e Agora.

No Aqui e Agora não existe nada mais do que o Aqui e Agora.

O mental está em toda parte, exceto no Aqui e Agora.

***

Questão: sentir-se na Alegria poderia ser um jogo do ego, sabendo que ele vai desaparecer?



Bem amado, eu não apreendi o alcance, isso me parece um pouco torcido, para não dizer pior.

***

Questão: a concentração num ponto, num som, numa Respiração, faz parte dos jogos do mental?

Enquanto isso é chamado de ‘concentração’, sim.

A única Atenção e Intenção que vale hoje, próxima do Coração, é aquela que está centrada, justamente, no Coração e em nada mais.

***

Questão: viver no acolhimento, o ‘não fazer’ não pode ser vivido pelo ambiente como uma forma de provocação?

Bem amada, o que realiza a Alegria não se importa com o ambiente, porque é estabelecido na Alegria.

Agora, existem seres que meditaram durante vidas e jamais tocaram o Coração.
Existem seres que meditaram cinco minutos e encontraram o Coração.

***

Questão: isso significa que seríamos invulneráveis, neste estado?

Mas esse é o caso.

O Coração não pode ser atingido por nada.

Quando a Consciência do Si está realizada, naquele momento, a vida se desenrola sob outros auspícios e não a lei de ação / reação
ou Fogo por Atrito.

A doença é um Fogo por Atrito, os problemas psicológicos são Fogos por Atrito.

O Fogo do Coração dissolve todos os Fogos por Atrito.

***

Questão: a vida quotidiana necessitando de antecipação, como viver no Aqui e Agora?

É ainda uma Ilusão mental raciocinar assim.

Aqui e Agora é um ‘estado Vibratório’.

Aqui e Agora permite realizar qualquer coisa e qualquer tarefa.

Limpar a casa ou pensar em ir buscar os filhos na escola não impede o Aqui e Agora.

Essa é uma Crença.

Aqui e Agora não consiste, como eu disse, em nada fazer, em permanecer sem se mover e esperar.

Aqui e Agora é, eu o qualificaria assim, o ato Vibratório e de Consciência.

Aqui e Agora é o que se vive quando o instante está totalmente desacoplado do que é o passado e o futuro.

É chamado também de ‘tempo zero’, o momento em que o tempo pára para penetrar as três dimensões do tempo: iluminação,
realização do Si, passagem no Estado de Ser, Transfiguração, as palavras poderiam ser muito numerosas.

Mas enquanto o mental atua, ele vai afastá-los, é claro, deste estado, porque ele não tem qualquer interesse para que vocês se
realizem.

Ainda uma vez, vão para além da compreensão das palavras, mesmo se, obviamente, eu me exprima pelas palavras que são para
vocês bem humanas.

Vão para além dessas palavras.



O silêncio de que eu falo no nível do mental não é parar a vida, ainda uma vez.

Isso foi desenvolvido, de maneira extremamente precisa, por vários místicos que realizaram o Si, qualquer que seja a tradição.

O problema é que o ser humano, e mais frequentemente no Ocidente, se alimenta eternamente do seu próprio mental, crendo
encontrar uma escapatória do mental pelo mental, o que é, ainda uma vez, eu repito, estritamente impossível.

***

Questão: estando no Coração, se estamos em ressonância com os outros, o fato de estar só ou entre os outros faz uma
diferença?

Se o Coração estiver realizado, estritamente nenhuma.

***

Questão: e se o Coração não estiver realizado?

Então, naquele momento, é preciso encontrar o espaço e o instante para realizar o que eu denominaria o ‘de Si a Si’, que só pode ser
encontrado em particular, mas, jamais, em uma relação, seja ela a mais satisfatória possível.

O Si realiza-se sozinho, não existe qualquer ser humano, nem qualquer mestre, nem qualquer potência espiritual capaz de devotá-lo
ao Si.

É uma decisão que se faz de Si a Si, em particular.

Nenhuma Crença, nenhuma religião, nenhum mestre, nenhuma Consciência pode levá-los a isso.

Enquanto vocês acreditarem em uma autoridade exterior ou em uma força exterior, mesmo a do próprio Cristo, vocês não podem
realizar o Si.

***

Questão: por que, quando eu me estabilizo no Coração, as minhas ações são mais lentas?

Essa é a característica de alguns estados chamados de Samadhi, como o demonstraram alguns sábios e alguns místicos que
acedem, de maneira irregular ou regular, a esses estados.

***

Questão: em uma conversa, ao final de um momento, o mental retoma a dianteira.

Mas, bem amada, a conversa é um ato mental, sempre.

É, portanto, normal que o mental tome a dianteira.

O Coração é silêncio, o Coração é estado de ser que se basta a si mesmo.

Não pode, portanto, haver conversa no Coração.

***

Questão: em uma conversa, é impossível manter a Vibração do Coração?

É possível, na condição de que a Vibração do Coração esteja instalada, obviamente, de maneira permanente, o que significa que,
naquele momento, vocês realizam o Samadhi permanente.

Aí, naquele momento, tudo lhes é possível.

Mas enquanto vocês não estiverem estabelecidos, isso é impossível.



***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pela escuta de vocês.

Recebam a minha Paz e as Bênçãos do Conclave.

Eu lhes digo, quanto a mim, até dentro de pouco tempo, para uma discussão talvez mais leve.

Até muito em breve.

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

(*) – ARCANJO ANAEL (10.08.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-10-de-agosto

(**) – SRI AUROBINDO (17.10.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=867

2 de dezembro de 2010 – 1
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***
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***
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101203_-_OMA.mp3 

 E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos.

Então, eu venho, como de costume, responder às suas perguntas.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: se KI-RIS-TI é uma das Estrelas de Maria que corresponde ao Amor, por que este Ponto é
também aquele da Irmã Yvonne Amada de Malestroit?

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer simplesmente que a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT é portadora da Vibração KI-RIS-

TI.
Então, entre as freiras, elas chamam isso de Esposa de CRISTO, é mais bonito.

Mas ela foi aquela que teve as manifestações mais evidentes da sua dimensão KI-RIS-TI.
Assim, do mesmo modo, há também as doze Estrelas e, no entanto, as Estrelas são portadoras de entidades,

a um dado momento.
Eu não sei o que eu vou tomar como exemplo, bom, MA ANANDA MOYI: foi falado a vocês de um Ponto e da

sua última encarnação, mas vocês conhecem as outras encarnações dela?
Então, é preciso sair deste tipo de rigor.

Foram transmitidas a vocês as Vibrações que foram possuídas e assumidas por pessoas, do mesmo modo
que, no nível dos Melquizedeques, há o Melquizedeque da Água, do Fogo, da Terra e do Ar, não é?

Será que isso significa que nós estamos presos nesta função?
Da mesma forma, NO EYES correspondeu à Visão.

Mas quando NO EYES partiu, quem lhes disse que não houve outras Irmãs possuindo esta Vibração?
Esta atribuição é um exemplo, ela não é uma especificidade completamente fixa.

Antes de mim, ali onde eu estou, havia ORIONIS, não é?

O.M. AÏVANHOV - 03 de dezembro de 2010 - Autres Dimensions
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Então, querer fixar: um território é com tal alma e desde o início dos tempos, não é assim que funciona, não
é?

Dessa maneira, não há qualquer ambiguidade em ter a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT portadora da
Vibração KI-RIS-TI e Amor, e encontrar também, evidentemente, o próprio KI-RIS-TI, neste local.

***

Pergunta: a Frota Galáctica de Ashtar está sob a égide de Sananda, portanto, de Satã?

Então, caro amigo, é preciso ter cuidado.
Há muitos seres, hoje, que se dizem canal, mas que, de fato, estão em contato com o ego e estão, como dizer,

impregnados, literalmente, com as suas leituras.
E então, como Ashtar Sheran está na moda, eles vão tomar Ashtar Sheran, mas eles não têm qualquer ideia do

que seja isso.
Agora, há realmente um Comandante da Frota Intergaláctica.

Mas não é porque alguém lhes diz isso que isso seja a Verdade, não é?
Há seres que usam a palavra Sananda para CRISTO, porque isso é mais exótico, não é?

Mas eles não sabem que o verdadeiro Sananda nada tem a ver com CRISTO.
Então, é exatamente o mesmo princípio para Ashtar Sheran.

Porque, com esta denominação, há muitos seres que expressam outra coisa.
É o mesmo para CRISTO: há seres, hoje, que afirmam ser inspirados por CRISTO, e seres que dizem captar

CRISTO.
Mas, na realidade, eles captam Satã e, no entanto, eles o chamam de CRISTO.

Tudo depende da sua qualidade intrínseca.
Se vocês estiverem na emoção e na dualidade, por mais que vocês chamem por CRISTO, não é CRISTO que

vai responder.
Portanto, é preciso estar vigilante em relação a isso.

Tudo depende do seu estado, em vocês.
Então, evidentemente, hoje, há seres que recebem informações.

Mas eles recebem como?
Será que vocês conhecem a vida dessas pessoas?

É por isso que eu lhes disse, anteontem, eu acho, para não acreditar no que é dito a vocês, se vocês não
vivenciarem isso pela Vibração.

O único modo de diferenciar CRISTO não é recitar os salmos, não é dizer “eu estou preenchido de CRISTO”,
é a qualidade e a realidade da Vibração.

Se vocês Vibrarem no plexo solar, a entidade que vem, por mais que vocês digam que seja CRISTO, isso não
é CRISTO.

CRISTO apenas pode vir, em Verdade, se vocês tiverem pelo menos uma Lareira aberta, e ainda assim.
Acreditem apenas no que vocês Vibrarem.

É o mesmo para os textos: isso os faz Vibrar, ou não.
Se vocês lerem unicamente com os olhos, vocês irão tomar bexigas por lanternas (vão se enganar) e vocês

irão engolir tudo o que lerem.
Hoje vocês têm muito mais meios do que durante a minha vida, de ter em conta, eu diria, as circunstâncias.

Primeiramente, no nível da informação e, em seguida, especialmente no nível da Vibração.
Vocês devem passar para a experiência e não mais para a crença.

Porque as crenças, isso é o cérebro.
A experiência e a Vibração, isso é o Coração.

***

Pergunta: por que o 8º Corpo, o Embrião Crístico, deve sair pela garganta?

Ah, cara amiga, quando você está grávida espiritualmente, por onde isso sai?
Se isso sair pelo 1º chakra, como o bebê, eu acho que haveria problemas, não é?

O desenvolvimento completo ocorre no Coração, já que é nesse nível que se manifesta o Fogo do Coração, a
Vibração do Coração e a Alegria.

Mas há uma forma de parto espiritual.
Este parto espiritual acontece depois de terem passado as pequenas chaves, as clavículas, a porta do



Coração, a porta do Conhecimento, pela parte superior.
O embrião espiritual, isso não é mais o embrião que sai, é o próprio parto de si mesma, na Dimensão do

Estado de Ser.
A gravidez física para a parte inferior, a gravidez espiritual para a parte superior.

***

Pergunta: devemos focar a consciência nas imagens dos cristais vindo espontaneamente durante
os protocolos?

As imagens, elas passam.
O perigo é justamente focar nisso e querer obter, como sempre, uma interpretação.

Vocês vão ver um hipocampo (cavalo-marinho) passar.
Então, vocês vão dizer que vocês têm uma linhagem de hipocampo.

Isso é uma interpretação.
Porque as imagens, independentemente do 3º olho, que ocorrem durante os processos Vibratórios, remetem-

nos a uma construção que existe no Interior de si mesmo e que são próprias de vocês.
Em alguns casos, isso está ligado aos arquétipos.

Mas, o objetivo, jamais é o de fazer atuar o mental para obter uma interpretação.
É uma energia, é uma Consciência que se manifesta a vocês, nesta ocasião.

Mas, o mais importante, ainda uma vez, é a Vibração e não a imagem.
Aliás, as meditações mais autênticas são aquelas onde não há qualquer imagem.

***

Pergunta: quando eu me concentro em um ponto, isso ativa o meu 3º olho.

Certamente porque você deve ter trabalhado muito com o seu 3º olho.
Mas eu lembro que, quando o 3º olho está aberto, enquanto 3º olho, não sentimos um ponto no nível do 3º
olho, sentimos as duas pétalas do chakra fechado que se transformam, depois, nesta Coroa Radiante da

cabeça.
A Coroa Radiante da cabeça não é o 3º olho.

Se houver um ponto sendo percebido a partir de alguma coisa que você fizer, especialmente no que vocês
chamam de 3º olho, não é preciso permanecer interessado nisso, isso não é bom, de jeito algum.

Quando isso acontece, eu tento fazer descer esta sensação. [comentário do questionador]

Mas, principalmente não.
Ela não pode descer.

O 3º olho é preciso, sobretudo, não ir para o Coração.
Como é que se pode fazer descer o 3º olho no Coração?

É impossível.

Então, o que convém fazer? [pergunta do questionador]

Colocar a Consciência no Coração e não o ponto do 3º olho no Coração, ou então abrir o 3º olho, ou seja,
superar o que está programado nas Estrelas, pelo menos na Clareza e na Precisão, ou seja, abrir esta zona e

não fechá-la.
A concentração vai reforçar o ponto central.

O que fazer, então, para justamente acalmar o 3º olho? [pergunta do questionador]

Mas, justamente, não mais levar a sua Consciência nisso.
A maior parte dos ensinamentos ativou o 3º olho.

Enquanto o 3º olho estiver ativado, não se pode ter a Coroa Radiante da cabeça.
Porque, o que é que trabalha no nível do 3º olho?

É o ego e unicamente o ego.
Apenas no momento em que vocês recebem o Espírito Santo é que o ego se entrega à vontade da Luz Vibral



e a energia é transferida ao 7º chakra, ao ponto ER, e é naquele momento que os dois chakras podem sofrer
alquimia para criar o verdadeiro chakra retificado, ou seja, para criar a Coroa Radiante da cabeça.

Mas enquanto o ponto central for sentido, isso é o 3º olho, isso absolutamente não é o verdadeiro chakra, e
ainda menos o Coração.

Portanto, é preciso cessar todas as percepções no nível do ponto central e de todas as Vibrações.
Então, a lógica gostaria de enviar as Vibrações que estão aí (isso não pode descer ao Coração) ao ponto ER,

ou seja, ao 7º chakra, que é, de fato, o abandono do ego espiritual à vontade da Luz.

Então, dirigi-lo para o sétimo chakra? [pergunta do questionador]

Eventualmente, mas o melhor é não mais sentir esta Vibração completamente.

Isso não é fácil, principalmente quando isso chega espontaneamente. [comentário do questionador]

Não é fácil?
Mas, sim!

O abandono à Luz é muito fácil, na condição de se abandonar.
As energias são profundamente diferentes de 25 ou 30 anos atrás.

***

Pergunta: um ser não informado, mas com intenção pura, que orasse para Deus, iria manifestar a
FONTE?

Mas, cara amiga, isso depende exclusivamente do estado Vibratório desta pessoa.
Se esta pessoa estiver na dualidade, repleta de emoções, repleta de ódio, e se ela orar, ela não irá contatar

com a FONTE.
O ser humano tem tendência a crer que a oração é a mesma com todo mundo, independentemente da forma

de orar, que a eficácia é a mesma.
Vocês ficam em ressonância com o que vocês são, no momento em que vocês rezam.

Há seres que são persuadidos de estarem conectados com a Luz e que estão na personalidade, nos conflitos,
nas coisas ocultas.

Não há qualquer razão para esses seres entrarem em contato com a FONTE durante as suas preces.
Há, aí também, as crenças, ou seja, o ser humano aceitou que o fato de rezar iria conectá-lo sistematicamente

com Deus ou com a FONTE ou com alguma coisa mais.
Mas isso depende, também, da intensidade e da qualidade da sua oração ou da sua meditação.

Nem todas as orações e todas as meditações são iguais.
Vocês sabem, os ditadores e os sanguinários, eles também rezam.

Eles se dirigem ao Deus deles.
E eles entram em contato realmente com algo.

Vocês acreditam que isso seja a mesma coisa do que uma Santa Teresa do Menino Jesus, com quem eles
entram em contato?

Mesmo se for uma prece para a família deles, eu não creio, não.

***

Pergunta: se houver Vibração, mesmo assim é ainda embaraçoso pronunciar a palavra Deus?

Mas completamente.
O objetivo da falsificação é fazê-los aderir às crenças.

As crenças, inicialmente elas estão na cabeça, elas estão nas Vibrações também.
Quando vocês pronunciam a palavra Deus, o que vocês estão chamando?

Mesmo se alguns seres tivessem um Coração totalmente puro e totalmente preenchido de CRISTO onde a
palavra não tivesse mais importância.
Mas isso não vale para todo mundo.

As palavras são importantes.
É como se vocês telefonassem, discando o 4 ao invés de discar o 6, não é?

É exatamente o mesmo princípio.



Agora, se vocês não estiverem conectados, vocês podem passar a sua vida recitando os salmos de David, que
são muito potentes, mas, se vocês estiverem fechados no ego, vocês não irão mais longe do que o seu ego.

***

Pergunta: todas as manhãs, às quatro horas, eu acordo esvaziado da minha energia, com dor de
cabeça.

O trabalho Vibratório de Consciência que vocês fazem, para alguns de vocês, vai ser integrado muito
facilmente.

Outros vão ter necessidade de purificar os circuitos, como dizemos.
Cada ser é diferente em relação a esta energia, a esta Consciência que vocês estão trabalhando.

Portanto, alguns vão poder se preencher imediatamente.
Outros vão ser obrigados a fazer um esvaziamento, antes.

Nas bicicletas (no mental), há os que vão mudar os freios, outros a corrente, etc..
É o mesmo princípio.

É um trabalho específico, cada um vai vivê-lo ao seu próprio modo, não há modo melhor do que o outro.
Novamente, alguns vão se preencher, empanturrar-se desta energia de Luz, outros terão necessidade de

metabolizar, de algum modo, esta Luz, ou então, não.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço pela sua escuta calorosa e simpática.
Eu lhes digo certamente até muito, muito em breve.

A minha Paz esteja em vocês.

************
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Áudio da Mensagem em Francês
Link para download: clique aqui

~ Levar CRISTO em si ~

Meus Irmãos e Irmãs na humanidade e em Cristo, eu os saúdo. 

Eu sou um dos Melquizedeques da Terra [elemento terra], chamado, durante a minha última vida, de Philippe de Lyon.

Eu venho a vocês, hoje, pela minha posição em meio à ordem dos Melquizedeques, emitir-lhes certo número de elementos que eu
chamaria de evidências.

Evidências não para crer, mas para Vibrar no seu Coração, para ver se isso evoca uma Verdade para vocês.

Eu venho lhes falar, neste período que vocês vivem, do significado desta frase «Levar Cristo em Si, hoje».

Isso vai nos chamar a uma série de considerações que caberá a vocês, então, verificar se elas fazem Vibrar o seu Coração ou não.

O que eu venho lhes dar não é destinado a amplificar os mecanismos de crenças, mas, mais ainda, para fazê-los provar, pela
experimentação da Verdade ou do absurdo, o que eu vou entregar a vocês.

***

Primeiramente, como lhes foi anunciado pelo Arcanjo Uriel, Cristo está doravante Presente, em Consciência e em Verdade, no Éter da
Terra.

Esta preparação desenrolou-se durante um ano, desde o momento em que o venerável Sri Aurobindo falou-lhes sobre o primeiro portal
interdimensional de Luz azul.

Desde o início deste ano, vocês prepararam o seu Templo Interior para acolher a Luz Cristo, na Unidade e na Verdade.

Hoje, isso está realizado, refletindo, pela simples Presença no ‘Éter planetário’, o início do Seu retorno, como Sri Aurobindo, quando foi
São João, anunciou.

Convém, portanto, não definir as ‘ações’ de Cristo, mas, bem mais, o que ele representa, o que ele é e o que ele não é.

PHILIPPE DE LYON – 3 de dezembro de 2010 (Inédito áudio original)
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Acolher o Cristo e levar o Cristo apenas pode ser realizado se a personalidade se apagar diante da Luz Vibral e deixar todo o lugar
para esta Consciência especial, que hoje nós chamaríamos de Logos Solar ou de Consciência Cristo Miguel.

A Consciência de Cristo ou de Miguel (ou de Cristo-Miguel) está, portanto, no Éter.

Ela está também no seu próprio Templo Interior, se o lugar ali for para o seu acolhimento.

Um certo senso comum para nós, mas que pede, ainda uma vez, para vocês, para ser provado e experimentado no seu Coração.

***

Em primeiro lugar, Cristo não pertence a ninguém, a nenhuma organização.

Cristo veio difundir o sacrifício do Seu sangue, a fim de preparar a própria liberação de vocês da antiga lei,
aquela estabelecida pelos Arcontes.

Um ser trouxe esta Vibração, conduziu-a a seu termo em sua incorporação e na mensagem que foi emitida há milhares de anos.

Hoje, no acolhimento do Cristo, em Verdade e em Unidade, é-lhes solicitado, como Ele mesmo lhes disse, para tornarem-se os ‘Seus
imitadores’.

Tornarem-se os portadores da Luz Vibral autêntica do Amor e do Coração.

Para isso, é preciso que o que vocês chamam de ‘palavras’ ou ‘personalidade’ sejam apagadas e transcendidas pela Luz Vibral.

Cristo não está nas orações, Cristo não está na repetição, Cristo não está nas estátuas.

Cristo é um ‘estado de Ser’ e uma pessoa, uma pessoa que viveu, como você e como nós todos, em um corpo humano, a um dado
momento da História deste planeta.

Ele lhes pediu, em sua vida, para imitá-lo.

Ele lhes pediu também para tomarem Consciência, através de certo número de frases, das quais algumas não foram
deformadas, para tomarem Consciência do que vocês eram.

Algumas frases, repetidas e pronunciadas à vontade, expressaram, durante a Sua missão, o que vocês tinham a realizar para ‘andar
com Seus passos’ e, além disso, para ‘tornar-se a Sua própria Vibração’, a fim de acolhê-Lo e, efetivamente, de carregá-Lo.

***

A realização das ‘Núpcias Celestes’, a realização da ativação da Merkabah interdimensional, precipitou, portanto, o retorno de
Cristo, tal como ele partiu.

Ele voltará e ele voltou ao Éter da Terra, inscrevendo-se assim no seu Templo Interior, se este O acolher e levá-Lo.

O princípio da ‘lei de atração e ressonância’ (lei iniciada e instalada por Cristo, vindo, antecipadamente, pôr fim à lei de ação / reação
para fazê-los penetrar diretamente na lei de ação da Graça ou lei da Unidade) foi preparado durante dois mil anos.

Hoje se realiza a promessa do seu retorno à Unidade e, como lhes foi dito e como o foi (e é ainda hoje), Ele é o Caminho, a Verdade e
a Vida.

Isso não significa que Ele tivesse livrado qualquer um especificamente, qualquer que seja a organização, de ser o depositário das suas
palavras, porque toda a humanidade, na sua totalidade, indistintamente de qualquer religião, pode fazer suas as palavras d'Ele e se

tornar o Cristo.

Não há obstáculos de qualquer crença em uma ideologia, em uma religião que possa se opor ao retorno da dimensão Cristo na sua
vivência, no seu Coração e na sua vida.

***



Assim, hoje, a pressão da Ascensão diretamente procedente da presença do Cristo no Éter, vai se refletir, para vocês, em um apelo
Interior, um apelo Interior para viver segundo a lei do Coração, a lei da Graça e a lei da Unidade.

Para isso, é preciso, efetivamente, realizar uma série de processos vindo da personalidade e vindo bloquear ou congelar a instalação
de Cristo em vocês.

Cristo não é uma crença, Ele não é, tampouco, um elemento histórico, Ele é bem mais do que isso.

Ele é a Consciência do Logos Solar, como o nosso Comandante bem amado o exprimiu em sua vida.

Cristo é um estado, Cristo é um estado Vibratório Unificado, Cristo é um estado de Paz, um estado de serenidade e, sobretudo, um
estado de completitude Interior que não conhece qualquer falta.

É isso, a pressão da Ascensão que acontece, hoje, pelo retorno de Cristo no Éter.

Mantenham a sua casa limpa, porque a hora chegou de acolhê-Lo e de levá-Lo.

Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida que os conduz à sua Dimensão de Eternidade, porque vocês não são deste mundo, mas
estão sobre esse mundo, a fim de se elevarem para o que vocês são, bem além das armadilhas das quais vocês participaram.

O retorno de Cristo, assim nomeado por São João, com a ‘espada da Verdade’, não é uma espada que fere, mas uma espada que
revela, que desvenda e que põe fim às injustiças.

As injustiças de que falo não são as injustiças sociais ou políticas ou outras, mas a injustiça do seu confinamento na Ilusão, privando-
os da sua Dimensão Eterna, ou seja, da sua multidimensionalidade.

‘Aceder ao Cristo’ é reencontrar a sua multidimensionalidade, é penetrar o corpo de Estado de Ser, penetrar a Vibração do Estado
de Ser, reencontrar o Sol, a conexão, reencontrar as suas origens estelares, reencontrar a sua Dimensão, reencontrar a Paz e,

sobretudo, a Alegria Interior.

Porque Cristo é Paz e Alegria, e unicamente isso.

***

Jamais Cristo quis, em nenhum momento da Sua jornada, criar o que quer que seja que fosse um novo confinamento ou
um novo dogma no qual, no entanto, precipitaram-se os ‘homens de poder’ a fim de confiná-Lo em um papel que Ele não tem.

Como os Arcanjos disseram e como nós dissemos, ninguém virá salvá-los seja do que for.

Apenas vocês é que podem se salvar a si mesmos para saírem da Ilusão.

Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida, que os conduz a experimentar a Vibração da Liberdade, além de todo dogma, além de toda
religião e de toda crença.

Eu não voltarei nos princípios falsificados de algumas palavras e de algumas formas de confinamento que os privam da sua Liberdade.

Hoje, vários seres humanos estão ainda fechados nas crenças e nas ilusões, embalados pelas percepções que eu chamaria ainda de
‘astrais’ ou ‘emocionais’, privando-os do acesso ao Cristo verdadeiro.

Cristo é Alegria, Cristo não é sofrimento, Cristo é a Luz da Verdade.

Maria, a co-redentora real no Céu e a Criadora da Dimensão original, nada tem a ver com qualquer castigo ou qualquer punição.

Como Ele disse durante a sua vida, cada um viverá segundo a sua fé, cada um viverá segundo a sua Vibração.

Será que a sua vibração é a Paz?

Será que a sua vibração está Unificada?

Será que vocês estão no Coração?

Ou vocês estão em outros lugares?



O resto, todo o resto, sem exceção, são apenas ‘projeções’ ligadas aos escritos, ligadas às falsificações, ligadas aos
comprometimentos, estritamente nada tendo a ver com o espírito de humildade, de simplicidade e da Verdade de Cristo.

***

Cristo é, portanto, um princípio Vibratório inscrito no seu DNA desde a criação da humanidade, que jamais se revelou porque o
momento não tinha chegado.

O princípio de Cristo-Miguel está operante em todos os universos falsificados quando há necessidade de restabelecer a Verdade.

Assim, portanto, a ‘espada da Verdade’ é o restabelecimento da Verdade, da multidimensionalidade, da Unidade das criações e da
não-separação dos planos.

O que foi separado, sobre esta Terra, não o foi pela ação das forças criadoras, nem pela ação de Cristo, mas, efetivamente, por uma
vontade deliberada de se fecharem na Ilusão.

Desconfiem de qualquer personagem exterior, de quem quer que seja, encarnado, que se denominaria Cristo ou que lhes
pediria para vir, no seu nome e por Cristo, para ele.

Cristo já está no Interior de vocês.

A Fonte já está no Interior de vocês.

Vocês apenas têm que revelá-la, que despertá-la, que acordá-la e manifestá-la.

Todo o resto seria apenas uma Ilusão e uma projeção suplementar.

***

Assim, portanto, Cristo está em vocês.

Revelá-lo é, efetivamente, imitá-lo em Sua Vibração, em Seu Amor, em Sua Unidade e em Sua Manifestação.

Imitar o Cristo é ‘Vibrar em uníssono com Sua frequência’ pela Coroa Radiante do Coração, pelo Fogo do Coração ou pelo Coração
Sagrado, manifestando-se pela Coroa Radiante do Coração e pela ignição, em vocês, da Tri-Unidade denominada ‘nova Eucaristia’.

‘Nova Eucaristia’, não tendo mais necessidade de qualquer intermediário entre vocês e Ele, contrariamente ao que quiseram nos
fazer crer os seres sedentos de poder sobre vocês e que, de fato, tinham apenas um objetivo, e um único: a escravidão da

humanidade falsificando o que era o Cristo.

Cristo sempre disse: «Jamais façam das minhas palavras uma religião».

Essas palavras realmente foram pronunciadas.

Assim, durante a minha vida, eu pude manifestar, exprimir e concretizar Cristo nos milagres cotidianos que eu realizei em Seu nome,
para Ele, sendo eu o menor.

Hoje, tornar-se pequeno quer dizer apagar-se diante da Majestade de Cristo, deixar a Ele todo o lugar na Vibração do Amor, na
Vibração do Fogo do Coração.

***

O período que vocês vivem doravante, conduzindo-os, nas próximas semanas, à mensagem do Arcanjo Miguel e de Maria, são
momentos de intensa preparação e de vivência Vibratória do seu Cristo Interior, conectando-os à dimensão do Cristo histórico.

Esta dimensão do Cristo histórico deve ser perceptível no seu Ser Interior e não através de leituras, quaisquer que sejam.

Cristo é um estado, Cristo é uma Consciência.

Ele está hoje no Logos Solar, fusionado com o Arcanjo Miguel, revelado em vocês na ‘nova Tri-Unidade’.



Fazendo sua a Vibração de Cristo, vocês levam o Cristo, vocês se tornam como Ele, como Ele disse: «O que eu fiz, outros virão e o
farão bem maior ainda em meu nome e pela minha Consciência».

É isso que vocês realizam hoje.

Tenham cuidado, contudo, com as ‘projeções’ de identificação que os fariam carregar o que vocês não têm que carregar (ou seja, um
papel histórico), mas, muito mais, um papel de Luz, de Verdade e de Vibração.

Acolher Cristo em Verdade e em Unidade é, efetivamente, e como ele disse, deixar o lugar para o Caminho, a Verdade e a Vida, a fim
de fazer apenas Um, como Ele disse: «Eu e meu Pai somos Um, Eu e a Fonte somos Um.»

Ele havia, portanto, reunificado em Si a Tri-Unidade e Ele lhes pede hoje para realizar, devido à Sua Presença no Éter, a mesma ação
e a mesma realização.

Esta realização é o que irá contribuir para estabelecê-los, ainda mais, no que o venerável Um Amigo chamou de Shantinilaya, a
Morada da Paz Suprema.

Vocês estão muito além, nesse princípio, da noção de ‘perdão’ inculcada por algumas religiões.
Vocês estão aqui em um princípio de identificação Vibratória tornando-se pequenos.

Pequeno nesse mundo, vocês reencontram a sua grandeza no Céu.

***

O retorno de Cristo, assim como Sri Aurobindo escreveu, assinala o retorno da Luz Vibral, em Majestade e em Glória.

Isso é agora.

Oh, é claro, vários seres humanos fixados e confinados nas escrituras, quaisquer que sejam, jamais reconhecerão o ‘princípio Crístico’
em vocês, como esse foi o caso durante a Sua primeira vinda.

Seja como for, aquele que está no Coração, firme na Alegria e na Presença do Cristo, sabe que ele vive a Verdade e não tem
necessidade de qualquer confirmação exterior.

Viver a Unidade e encarnar, inteiramente, a Vibração e a dimensão Cristo-Miguel, ligado à Is-Is ou Maria, a Criadora deste
Universo.

A revelação se acompanha de uma grande Alegria.

Ela se acompanha também de um ‘estado de Paz’ que os coloca na Paz com vocês mesmos e com o resto do mundo.

É claro, vários seres humanos, fechados nas ilusões e nas crenças, não irão querer viver esta Paz.

Eles irão buscar uma paz em outros lugares, nas escrituras e nos escritos mortos desde muito tempo, como esse foi o caso há dois mil
anos, porque nada mudou sobre esta Terra.

Simplesmente, hoje, o retorno da Luz Vibral é total.

***

Nós os convidamos, portanto, a viver, a partir de agora, pela Paz e pela Alegria, as suas ‘Núpcias Galácticas’, o que eu chamaria de
suas ‘Núpcias com o Cristo’. 

O casamento que vem é uma liberação.

Nunca mais haverá confinamento para aqueles que desejam ser liberados e que vivem a Vibração da Liberação.

Vocês não poderão manter um e o outro.

Ou é o Cristo, ou o não-Cristo.

Cabe a vocês decidirem, não pelo mental, não pela análise, mas, bem mais, pela Vibração real do seu Coração.



O ‘impulso da Ascensão’ e a ‘pressão da Ascensão’, em parte conectados ao despertar da Merkabah interdimensional coletiva sobre
a qual se apoia hoje o Cristo, vem despertar em vocês esta dimensão da Unidade.

É um estado Vibratório, é um estado de Consciência Unificada.

Cabe a vocês acolherem, cabe a vocês portá-la e cabe a vocês manifestá-la.

***

As palavras tornar-se-ão cada vez mais supérfluas, nesse mundo.

Aliás, as circunstâncias ligadas aos elementos farão com que, durante este período, várias coisas exteriores sejam limitadas,
pela manifestação dos elementos, convidando-os a um ‘acolhimento de Cristo’, convidando-os a uma ‘Interiorização’ e, portanto, a
uma ‘captação da dimensão do Cristo-Miguel’, devolvendo-os à sua Liberdade e à Alegria do seu ser, liberados da influência desta

Dimensão dissociada, da influência do sofrimento, ainda onipresente sobre esta Terra.

O sofrimento é unicamente o ‘Fogo por atrito’, procedente da personalidade, aquela que quer se apropriar e que não está na doação.

Vejam, sobre esta Terra, onde levaram os ‘jogos das forças’ que nós chamamos de sombrias ou opostas ao Cristo, mesmo se estas
se denominaram, de algum modo, religiões ou preceitos e princípios que queriam conduzi-los ao Cristo.

Ninguém pode conduzi-los ao Cristo além de vocês mesmos, na humildade, na simplicidade, no acolhimento e na Paz.

Porque Cristo é Paz, definitivamente Paz.

Porque Cristo é Alegria, definitivamente Alegria.

O Seu verdadeiro nome não é Cristo, mas Ki-Ris-Ti, que significa ‘Filho Ardente do Sol’.

Aquele que reconectou o seu Sol Interior e o Sol exterior Vibra no Fogo do Amor, no Fogo do Céu, no Fogo da
Verdade.

O ‘Fogo da Verdade’ não pode se adequar de modo algum ao ‘Fogo Prometeico’ ou ‘Fogo Luciferiano’.

O Fogo do Céu vem queimar o que pertence ao Fogo Prometeico, ao Fogo da Ilusão, ou seja, à ‘matriz falsificada’, mental e emoções
incluídos, propiciando um estado de estabilidade e de Alegria Interna, manifestada no exterior pela sua irradiação, pelo

seu abandono, pelo seu Estado de Ser.

***

As partículas Adamantinas, aglomerando-se cada vez mais sobre esta Terra, como em suas estruturas, permitem, pela ‘ressonância’, a
manifestação de Cristo no Éter e, portanto, no seu Coração.

As partículas Adamantinas revelam, em vocês, o seu pleno potencial da Unidade.

Isso apenas pode apenas acontecer, inteiramente, na Paz e na Alegria.

Vocês devem, para isso, se tal for o seu destino, abandonar-se inteiramente à Luz e a Cristo.

Assim, Cristo-Miguel irá verter, pela sua cabeça e, sobretudo, pelo seu Coração, o Fogo do Céu ou a ‘espada de Miguel’, transfixando
então o seu Coração para conduzi-lo a viver a Unidade.

Alguns místicos (e eu mesmo, mesmo eu não tendo frequentemente a oportunidade de falar disso em minha vida) foram transfixados
pela ‘espada de Miguel’, a espada que abre o Coração.

É isso que vem a vocês, doravante.

É por isso que o Cristo disse que ele voltaria com a ‘espada da Verdade’.

A ‘espada da Verdade’ é destinada a cortar o que é ilusório, o que é efêmero.



Ela vem tocar o seu Coração, abrasá-lo e acendê-lo, ativando em vocês, de maneira sincrônica e total, o Coração, a
Coroa Radiante do seu Coração e a Tri-Unidade.

A ‘espada de Miguel’ irá se verter sobre a Terra pouco depois da sua intervenção de 17 de dezembro.

Se você mesmo, naquele momento, estiver na recepção e na Paz, o Fogo de Miguel, pela sua espada, abrirá as portas de Cristo em
vocês, inteiramente.

***

Aí está a mensagem que, como Melquizedeque da Terra, Ele me incumbiu hoje de transmitir a vocês.

Estejam na Paz, estejam com Ele, n’Ele, a fim de que Ele esteja em vocês.

Cristo, Ki-Ris-Ti, é a sua Dimensão.

Nesse sentido, vocês foram chamados de Sementes de Estrelas, Ancoradores da Luz Vibral, manifestando a Graça, permitindo
o retorno de Cristo.

Bem amados Irmãos e Irmãs em Cristo, se houver, com relação ao quadro da minha intervenção específica de hoje e somente com
relação a isso, questionamentos, então eu me tenho ainda à sua disposição.

***

Questão: o ponto Ki-Ris-Ti das doze Estrelas pode nos ajudar a viver esse processo?

Irmão, isso foi chamado de ‘Caminho de Cristo’.

Quando Uriel lhes disse que o ‘Caminho de Cristo’ era a ativação das doze estrelas em uma sequência lógica, esse é o ‘caminho de
Cristo’.

Obviamente, o coroamento, falsificado, como um ‘coroamento de espinhos sanguinolentos’ sobre a fronte de Cristo, corresponde a
esta Verdade inefável do seu próprio coroamento.

Esse coroamento não é um coroamento de espinhos, mas um coroamento de Luz.

Cabe a vocês vivê-lo.

Agora, o ‘Espírito do Sol’ tendo sido liberado, é-lhes possível, eu os lembro, acolher a Luz Vibral Cristo em Unidade e em Verdade, a
cada manhã, voltando o seu peito para o Sol.

A conexão à Merkabah interdimensional lhes é também possível a fim de religá-los ao Éter de Cristo, presente, ele também,
nesta Merkabah interdimensional.

Lembrem-se também de que o mais importante é a humildade, a simplicidade, permitindo-lhes encontrar o Caminho, a Verdade e
a Vida.

***

Questão: por que Cristo faz parte das Estrelas de Maria, entidades de energia feminina?

Irmã, porque Cristo, na Sua Vibração Cristo-Miguel, é portador da Vibração do Pai e da Mãe.

Ele é então, como tal, a Estrela, ao mesmo tempo a polaridade que vocês chamariam de masculina e feminina.

Ele é o Andrógino Primordial, reencontrando a Sua Essência.

Ele é, portanto, parte integrante das doze Estrelas.



***

Questão: ser investido da energia Crística a partir de 17 de dezembro vai mudar o quê?

O que há no sentido desta questão com relação à mudança?

A mudança que vocês vivem lhes foi anunciada por vários profetas.

Eu mesmo, eu disse e anunciei o que iria chegar.

Vocês estão nos tempos da realização da profecia, na sua totalidade.

Assim, portanto, somente o Coração, doravante, deve guiá-los.

Cristo irá guiá-los também nas mudanças que ocorrem, desde agora, sobre este planeta.

Em Cristo não há questionamentos.

Há Presença, como lhes disse o Arcanjo Uriel.

Naquele momento, a reversão, ou seja, a passagem do efêmero para a Eternidade, pode acontecer.

Somente a personalidade pode ter medo do que quer que seja que se desenrole no plano visível para vocês.

Cristo e o Coração Ardente não se importam com o que se desenrola no exterior porque, naquele momento, a ‘porta da Eternidade’
está aberta e ela está no Coração e em nenhum outro lugar.

É nesse sentido que todos aqueles, entre os Irmãos e as Irmãs que se recusarem a abrir o Coração, viverão coisas difíceis.

Essa não é a escolha da Luz, essa não é uma punição da Luz, mas uma ‘incapacidade’ ou a ‘não-vontade’ dos seres para juntar-se à
Luz.

***

Questão: o que é daqueles que estão completamente na ignorância atualmente?

Irmã, de qual ignorância você fala?

A Consciência, a Vibração, a abertura da Consciência, por intermédio das Lareiras, são vivenciadas, onde quer que vocês estejam
sobre esse mundo.

Mesmo se você não estivesse, no sentido da personalidade, a par disso, a Vibração da Luz está aí, para todos.

Estar a par não quer dizer nada.

Há Vibração, ou não há Vibração.

A uma certa data, que resta a especificar, ninguém poderá dizer, sobre esta Terra, que ‘não sabia’.

E aí, eu não falo mais de Vibração, eu falo do que é evidência.

Esse momento está doravante muito próximo.

Ele será apresentado depois da evidência, porque visível por todos, um tempo.

Esse tempo será o tempo final da Redenção.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade e em Cristo, o que eu posso lhes desejar de melhor senão a Paz de Cristo, em Unidade e em Verdade,
pela Vibração do Fogo do Coração e do Amor.

Amem.

Sirvam.

Irradiem.

Levem a Luz de Cristo, em Unidade e em Verdade.

O Conselho dos Melquizedeques lhes rende Graças.

Nós lhes dizemos até muito em breve.

Vão em Paz.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. 

Então, eu os escuto e sou todo ouvidos.

*** 

Questão: os filhos são da mesma origem estelar que os pais?

Mas por que você quer remeter as leis hereditárias nesse nível?

Isso estritamente nada tem a ver.

Vocês podem estar casados entre um «golfinho» e uma «águia». 

Do mesmo modo, seus filhos não têm absolutamente a mesma origem estelar e ainda menos Dimensional. 
Vocês reencontram, simplesmente, como filho, seres com quem vocês estiveram ligados pelo sangue, no plano kármico, ou seja, que

vocês têm sempre, como filho, como dizer..., pessoas com quem houve alguns pequenos problemas, no passado. 

O fato de que eles sejam seus filhos é para permitir “reparar”, uma vez que vocês sabem que é uma Ilusão, o seu próprio karma. 

Mas esta Ilusão, não havia ‘leis de ressonância e de atração’, havia 'leis de ação e de reação’ e foi necessário que elas se
estabelecessem, aí está. 

Mas, agora, a origem estelar e a origem Dimensional, as ‘linhagens’, estritamente nada têm a ver com qualquer filiação ou noção
sanguínea presente sobre esta Terra, estritamente nada. 

Jamais esqueçam, mesmo se for difícil de integrar, que as relações que vocês construíram sobre a Terra são estritamente efêmeras,
elas duram o espaço de uma vida, no máximo, não é? 

Se vocês soubessem o que vocês reencontrariam, como filhos ou como pais, vocês seriam talvez um pouco mais cautelosos com
relação a isso. 

Portanto, vocês os reencontraram para resolver algo, mas, depois, lá em cima, vocês nada têm a resolver.

*** 

Questão: Sananda poderia ter sido criado no mundo do imaginário?

Mas não, é um ser real que viveu há pouco mais de um século e meio e quando ele morreu, ele foi persuadido de ‘estar realizado’. 

E há alguns seres que viveram justamente neste imaginário e se encontraram projetados no astral, ou seja, no ‘imaginário’ e eles
recriaram as circunstâncias pseudo-iniciáticas neste imaginário, que se inscreveram no imaginário dos seres humanos.
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Mas o imaginário nada tem a ver com a Verdade. 

Não confundir o ‘imaginário’ com o ‘imaginal’ [relativo a “imago” – metamorfose dos insetos], nada tem a ver. 

Em outros termos, não é preciso tomar bexigas por lanternas. 

O problema da humanidade é que desde milênios houve um astral planetário no qual se criava tudo o que iria se precipitar nesta
Dimensão onde vocês estão, que é também a 3ª Dimensão, ou seja, o astral, mas física. 

E havia seres que estavam nos planos ditos ‘intermediários’, ou seja, em particular, os Arcontes e os Annunaki, que modelaram, de
algum modo, as suas Crenças, e eles dominavam perfeitamente esta tecnologia. 

E nós, como vocês sabem, perturbamos um pouco o plano deles, desestruturando totalmente o astral planetário, já desde a
revelação das primeiras chaves Metatrônicas e nós terminamos a limpeza há pouco tempo. 

Portanto, sim, no imaginário pode-se reencontrar o que se quer.

Vocês podem reencontrar o Lobo Fenris [lobo gigantesco que reina no mundo dos mortos], vocês podem reencontrar Ahriman [príncipe
do mal, para os antigos persas]. 

Tudo o que é construção ligada aos pensamentos de alguns seres, que eles tenham existido ou não, é um remanescente no nível do
que é chamado de ‘astral’ e, portanto, isso pode ser nutrido pelos seus próprios pensamentos. 

Aí está, muito simplesmente.

***

Questão: do mesmo modo, poder-se-ia reencontrar um personagem como Robinson Crusoé?

Mas, por que não?

E aliás o próprio de toda leitura, é fazer trabalhar o ‘imaginário’, parece-me, ou o ‘emocional’ ou, em algum lugar, alguma coisa, em
todo caso, que vai criar, realmente, no astral, uma existência própria, simplesmente, e que os seres vão se ligar neste astral, vão

literalmente ter a possibilidade (no antigo tempo, antes que se limpasse tudo isso) de se conectarem energeticamente,
Vibratoriamente, emocionalmente e visualmente com o que existe no imaginário. 

São, aliás, os reservatórios de forças a que se chama de ‘egrégoras’ e essas egrégoras jamais serviram à Luz, jamais.

Seja Cendrillon, Peter Pan, Mickey Mouse, também os mestres da Loja Negra.

Eles estão aí para fazer sonhar e para impedi-los de aceder ao quê?

Ao que vocês são, em Verdade.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o Verbo?

O Verbo é uma palavra que aparece nas primeiras frases da Bíblia. 

São João também falou nela: "No início era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus". 

O Verbo é o Sopro que anima a vida.

Então, há vários Sopros.

Há, sobretudo, o que é chamado de Verbo Criador. 
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que, quando, por exemplo, vocês dizem: «o dia está bonito», mesmo se estiver feio, ele não vai ficar bonito, no entanto,
não é? 

O Verbo não é Criador. 

Agora, se vocês disserem: «o dia está bonito» e as nuvens se vão, vocês têm o Verbo Criador, ou seja, a potência do Sopro original,
o Verbo, tal como o apresentou Cristo em algumas curas que foram efetuadas: «Levanta-te e anda» ou quando ele ressuscita aquele

que morreu, etc., etc.. 

Agora, para além deste aspecto transcendental, digamos, vocês têm o Verbo Criador, que é, sobretudo, ligado à reconexão consciente
e efetiva da capacidade para combinar a Energia nas suas próprias palavras. 

Há, atualmente, sobre a Terra, presentes ainda atualmente, três línguas que são as línguas que têm a propriedade Vibratória real, são
as línguas como, por exemplo, o Hebraico, mesmo estando em parte deformada, há o Sânscrito e há o Aramaico.

São as línguas que possuem, pela sua pronúncia, a Energia correspondente à pronúncia. 

Não é de modo algum a mesma coisa na totalidade das línguas sobre a Terra. 

Por exemplo, quando vocês falam o automóvel, não há ‘energia automóvel’ que está aí.

Eu tomei uma palavra que quer dizer não importa o que, mas existe um Verbo Criador, uma vez que a Criação, como lhes disse Anael,
é Som, antes de ser Forma e Cor. 

O Som é portador, ele também, de uma Vibração, isso vocês sabem sobre a Terra, mas, simplesmente, mesmo nos mundos
Unificados, o Som é um ‘arranjador’ que permite a estruturação da forma e da cor.

É isso que vocês reencontram. 

Para vocês, o Verbo Criador é, por exemplo, ser capaz, pela voz ou pelo pensamento também, de criar a sua própria realidade. 



Então, não é apenas o pensamento criativo, é verdadeiramente a eficácia na linguagem corrente e na sua língua corrente, de ter uma
Vibração que é muito mais ativa, de algum modo. 

Inicialmente, ‘o Verbo Criador é o Sopro Criador’, mas esse Sopro tornou-se Verbo. 

O verdadeiro Verbo é o que se chama de ‘língua matricial original’, que é falada em algumas Confederações Intergalácticas dos
mundos livres, em alguns setores dos universos, que têm (em particular no nível dos mestres geneticistas, seja das Plêiades, seja

de Sirius) a particularidade de agenciar, pelas Vibrações sonoras, as formas e as cores.

***

Questão: o DNA existe unicamente na 3ª Dimensão ou nas outras Dimensões?

Não, o DNA existe em todas as Dimensões, mas não há a representação que vocês têm, nem a constituição que vocês têm. 

É uma ‘codificação Vibratória’ que vai além do aspecto puramente fisiológico, qualquer que seja a Dimensão. 

Agora, não pensem que há um DNA que é o mesmo que aquele que vocês têm.

Existem DNAs não falsificados, mesmo na 3ª Dimensão, com fitas de DNA muito mais importantes do que as que são as suas
atualmente, que foram as nossas. 

No nível da 3ª Dimensão Unificada é eminentemente complexo, segundo os setores dos universos, mas há, como dizer..., ‘pares’ de
DNA muito mais importantes do que as duas fitas de DNA que existem sobre a Terra.

*** 

Questão: no âmbito da falsificação, os Arcontes retiraram as fita de DNA?

Sim, mas eles não agiram diretamente sobre o DNA, eles passaram por forças eletromagnéticas muito mais consequentes do que
jogar com o DNA. 

Efetivamente, houve necessariamente uma ‘limitação’ do DNA, quanto ao número de fitas, mas que é inicial à falsificação.

*** 

Questão: há uma relação entre as 12 fitas de DNA e os 12 corpos?

Inteiramente, sim, é claro. 

Vocês foram limitados, nós fomos, todos, limitados a 7 chakras, que é um sistema incompleto. 

O sistema completo, seja nas Dimensões chamadas de 3ª Dimensão Unificada ou nas outras Dimensões, recorre a uma constituição
em uma base de 12. 

Agora, a própria estrutura do DNA nada tem a ver nos mundos em carbono aqui e em outros mundos em carbono em outros lugares,
mas é sempre a noção, como dizer..., é complexa, a noção de emparelhamento, de encaixe, se quiserem, de ‘tijolos’ [blocos], juntos,

mas esses tijolos têm aspectos multidimensionais que não existem nesta Dimensão.

Mas é eminentemente complexo e eu não vejo interesse de se saturar com isso, ainda mais que, quando vocês penetrarem as esferas
do Estado de Ser, este conhecimento, ele é inscrito diretamente no seu Coração. 

Portanto, não vale a pena mentalizar isso, de nada serve, isso em nada avança com relação ao trabalho que vocês têm que fazer
agora.

*** 

Questão: as nossas duas fitas de DNA eram suficientes para fazer funcionar os nossos 7 chakras?

Cara amiga, a partir do momento em que você está encarnada nesse mundo, que você seja um ser humano, que você seja uma
espécie de robô, você terá sempre 7 chakras. 

Agora, os chakras funcionam em níveis diferentes. 

Portanto, os 7 chakras são um ‘mínimo vital’, digamos, nesta Dimensão. 

Aí está o que se pode dizer, mas o DNA está ligado a estruturas específicas.

É uma estrutura fisiológica, mas está sob a dependência de alguns chakras e não de todos os chakras. 

Mas eu não vejo interesse em saber isso.

*** 

Questão: no passado, eu assisti a canalizações que de certo modo me esvaziaram. Por quê?

Oh, é muito simples, cara amiga.



Como eu sempre disse, o processo de canalização não é uniforme, não é sempre similar. 

Há seres que são realmente médiuns que canalizam os seres de diferentes planos.

Há os que não sabem mesmo a qual plano eles telefonam, porque os ‘circuitos de comunicação’ foram abertos. 

Vocês viram o florescimento de canais desde uma geração.

Isso correspondeu, a grosso modo, com a abertura do primeiro portal Intergaláctico, em agosto de 1984.

Naquele momento, os canais começaram a aparecer. 
No início, eles canalizavam os seres mortos e que tinham informações a dar e, depois, chegaram outras Consciências, digamos. 

Mas essas Consciências não estão todas estabelecidas na Luz Vibral, algumas estão estabelecidas nos planos ditos ‘intermediários’. 

E, enfim, há alguns seres que absolutamente nada canalizam e, entretanto, eles falam, não é? 

Portanto, a diferença é essencial, e você a constatou, ao menos eu espero, comigo, e também com os outros, é preciso dizer, quando
nós descemos dos planos da Luz Vibral: nós lhes trazemos a Consciência e a Energia, nós não as tomamos, não é?

Nós os nutrimos, nós não vimos nos nutrir, é toda a diferença. 

É o único modo que vocês têm de fazer a diferença, porque, mesmo um verdadeiro canal, ele vai receber informações e, até agora, as
informações passavam sistematicamente pelo chakra da Coroa, é claro.

Mas o que se chamam de ‘forças astrais’ ou de ‘forças da Sombra’ passavam também pela Coroa.

Tudo depende da ‘qualidade Vibratória’ do ser que recebe. 

Agora, se o ego não estiver purificado ou pacificado, efetivamente, ele vai canalizar, mas o que ele vai canalizar virá se nutrir da sua
própria Presença e da sua energia etérea e, por vezes, até mesmo da sua alma. 

Portanto, vocês devem estar vigilantes.

Quando eu lhes digo, não creiam no que eu lhes digo, tentem sentir também como vocês estão depois, ou no dia seguinte. 

Vocês sentiram uma Consciência diferente ou vocês se tornaram completamente vazios?

Porque, aí, isso é muito perigoso. 

Mas também se pode considerar, por exemplo, que mesmo eu, com o que eu lhes trago, há a minha Vibração que não corresponde
para alguns, então, eles também vão se sentir mal. 

Portanto, não é preciso julgar, mas é preciso tirar, de algum modo, as conclusões do que lhes chega. 

Há também, às vezes, o inverso.

Há, por exemplo, Anjos muito específicos, eu não os citarei no nível dos nomes, mas que, a um dado momento, insuflaram sobre a
Terra Energias colossais através de alguns médiuns, de alguns canais.

Mas esta Energia colossal podia desestruturar, em um primeiro momento, os primeiros seres que os encontraram, porque eles não
estavam prontos.

No entanto, eles não eram negativos, eles não eram da Sombra, mas havia um ‘desequilíbrio’ de ajuste, o que é muito menos frequente
agora.

Porque, se vocês estiverem um mínimo abertos no nível Vibratório, entrando em um espaço, vocês irão sentir a atmosfera, mesmo se
vocês não conseguirem colocar palavras.

*** 

Questão: para que serve reencontrar uma linhagem?

Não, de nada serve querer reencontrá-la.

Ela se manifesta a vocês a partir do momento em que vocês penetram nos despertares das suas Coroas, como já foi dito desde um
ano. 

Portanto, as linhagens vão se despertar e se revelar a vocês, mas, uma vez que se saiba, efetivamente, isso de nada serve. 

Simplesmente é o ‘testemunho’ de que um dos seus Pilares ou uma das suas quatro linhagens ou um dos elementos está
perfeitamente desperto, simplesmente.

Mas é tudo, isso cessa aí. 

Então, não é que isso sirva, simplesmente será, no seu processo de transformação, um ‘indicador’ sobre o caminho. 

Do mesmo modo que o som da alma é um indicador, assim como a percepção Vibratória no nível de uma das três Lareiras é também
um indicador, mas, para que serve?

Serve para serem o que vocês são e o que vocês se tornam.

*** 

Questão: é oportuno se ocupar hoje de problemas transgeracionais?

A questão é pouco específica no nível da resposta. 

Há seres que estão sujeitos ao que se chama, ao que vocês chamam, de ‘conflitos de linhagens’ ou ‘conflitos transgeracionais’, que
vão se manifestar de diferentes modos: fisicamente, psicologicamente, hereditariamente, de múltiplos modos. 

Agora, nem todo o mundo é atingido por um conflito transgeracional existindo no passado.



Alguns seres são totalmente impermeáveis a esse gênero de influência. 

Isso não tem mais interesse agora, então?

Nenhum, exceto se você for afetado diretamente, Vibratoriamente, por isso. 

Agora, qualquer técnica que quiser ir cavar no passado para elucidar um presente é, eu diria, quase uma ‘heresia’ com a Luz
Vibral que está aí, que é a Luz da Graça, do Perdão e da Transformação.

Tudo está aí, portanto, se vocês não forem afetados diretamente por um conflito de natureza transgeracional ou familiar, que não é
necessariamente um conflito transgeracional, por um segredo de família, por exemplo, por que querer ir remoer essas coisas? 

De qualquer modo, todas essas noções estão sendo transmutadas pela Luz.

A Inteligência da Luz é muito mais importante. 

O perigo que eu quero evocar com isso é que vocês ‘contradizem’ o estabelecimento das suas Coroas. 

Foi-lhes dito «Hic e Nunc», ou seja, «Aqui e Agora», por conseguinte, há duas maneiras de encarar o truque.

Ou você diz «eu sou perturbado no meu Aqui e Agora porque minha bisavó falhou com meu primo em terceiro grau», não é? 

Eu digo não importa o que, é claro, hein?

E você se sente ‘desestabilizado’, você sente que há uma influência e uma ressonância. 

Se você chegar a se colocar no Aqui e Agora, inteiramente, isso não terá mais influência, pela ação direta da Luz Vibral.

A Luz Vibral é Inteligência, nós o dissemos.

Ela é capaz de tratar, de fazer desaparecer tudo o que é da ordem da Dualidade, isso é uma verdade total. 
Há seres, hoje, que experimentam curas espontâneas de coisas que teriam sido fatais antes, simplesmente pela Luz Vibral.

Eles não quiseram curar algo, eles simplesmente se colocaram no Interior dos ‘quatro Pilares’, que são as quatro Energias dos quatro
elementos, e a Luz Vibral fez desaparecer o que devia desaparecer.

*** 

Questão: o ego não corre o risco de fazer crer, erroneamente, que temos acesso à Luz Vibral?

Perfeitamente, isso se denomina a ‘Ilusão Luciferiana’, aliás, a Ilusão do ego espiritual.

Mas não se pode ser enganado, porque a Luz Vibral tem efeitos Vibratórios. 

Nós o repetimos milhares de vezes desde anos: se vocês não tiverem a Vibração, o que isso quer dizer?

Não Vibra. 

E se não Vibrar, o que isso quer dizer?

Que não é a Luz Vibral.
É muito simples: Vibra ou não Vibra.

O Coração Vibra ou o Coração não Vibra.

A Coroa da cabeça Vibra ou ela não Vibra.

Tudo o que se manifesta, fora dessas Vibrações, não é do domínio da Luz Vibral, o que quer que seja ouvido, percebido ou visto.

É do astral, não Vibral.

A Luz Vibral é Vibração.

A Consciência, quando começa a aceder aos estados Unitários, mesmo temporários, torna-se Vibral, é tão simples assim.

*** 

Questão: todas as terapêuticas são do domínio da Ilusão de natureza Luciferiana?

Vocês já estão em uma Ilusão Luciferiana, uma vez que foram falsificados, todos vocês, não é? 

Agora, enquanto se estava sujeito às leis da Dualidade, era obrigatório recorrer a técnicas da Dualidade, para tratar. 

Hoje, nem todos vocês estão ainda na Unidade, não é?

Vibratoriamente e em Consciência.

Portanto, vocês são ‘obrigados’ a terem técnicas.

Agora, se você, a título individual, você alcançar o Estado de Ser, você chegar ao Estado de Ser, todas as patologias que você tem
irão desaparecer. 



Mas você vai poder fazer desaparecer as patologias do outros, com a Luz Vibral?

Não, por uma razão que é muito simples, é que a Luz Vibral apenas pode se abrir do Interior.

É você que dá o último passo. 

Portanto, a partir daí, se vocês forem terapeutas, será extremamente diferente para cada terapeuta. 

Há terapeutas que vivem a Luz Vibral e, vivendo a Luz Vibral e os estados de Unidade, há os que não vão mais poder voltar a descer
na Dualidade para tratar, e outros que vão poder isso.

É muito variável.

*** 

Questão: como fazer para ajudar o outro a tomar Consciência de tudo isso?

Com que direito você quer ajudar o outro, se ele nada te pediu? 

Você poderá sempre falar a ele dos seus estados de Estado de Ser, você poderá sempre falar das suas Coroas Radiantes, ele vai
olhar para você como um extraterrestre, não é? 

Então, o que você quer fazer nesse caso?

Não há nada possível.

Há duas humanidades que se separam, vocês ali nada podem, é assim.

Há seres que não compreendem o milionésimo do que vocês vivem.

Está a mil milhas das preocupações e da vivência deles.

Como vocês querem ajudar esses seres? 

À parte estando vocês mesmos no que vocês são, mas sem procurar o que quer que seja mais, porque, se vocês começarem a falar
para eles dos seus zumbidos nos ouvidos, se começarem a falar-lhes das Vibrações que vocês têm sob os pés, na cabeça, no

Coração, eles vão enviá-los a um psiquiatra, não é? 

Então, o que fazer?

Nada.

Nada há a fazer e, se vocês tentarem fazer, vocês vão voltar a descer no nível deles.

É assim, não é sua responsabilidade, é o processo, como disse o Arcanjo Anael, de ‘decantação’, que está em curso. 

Vocês não vão todos ao mesmo lugar.

É terrível isso, é assim, como dizer..., aí está: você tem uma doença e você vai morrer, então, é preciso levar todo o mundo, os outros
não têm o direito de permanecer onde eles estão porque você, você morre. 

Ou então, você tem um membro da família que decide ir viver muito distante de onde vocês estão e, então, ele vai decidir, aquele, de
levar os outros.

Com qual direito?

Onde está o respeito à liberdade? 

Eu diria que, no final, querer agir, ter a ideia de agir sobre qualquer um, mesmo para o “bem” dele, mesmo para a Luz, é um ato de
‘magia’, não é inofensivo.

Vocês podem falar, mas não vão muito longe.

Vocês podem irradiar, mas sem qualquer vontade, sem isso, vocês recaem na Dualidade.

O melhor que vocês podem fazer é, efetivamente, Ser, para irradiar esta Luz, mas vocês não têm que decidir para onde irá a Luz,
ela sabe aonde ela vai.

E deem-se conta também de que a Luz que vocês portam, ela será insuportável para alguém que recusa a Luz, totalmente
insuportável, e ela vai se tornar cada vez mais insuportável.

Então, o que fazer nesses casos?

Bem, não se pode fazer nada, e isso se refere às pessoas próximas como às menos próximas. 

O que ali se pode?

É o período em que as duas humanidades estão ainda presentes no mesmo lugar.

E haverá os seres, por exemplo, que estão fechados em uma espiritualidade, ou ilusória, ou procedente de Crenças religiosas. 

Já existem as guerras de religião, mas imaginem que haverá seres que estão fechados nas Crenças, que serão reforçados nas
Crenças deles, pelo que acontece sobre a Terra, não é?

Que vão justificá-las ainda mais no que eles creem e há, paralelamente, seres que vivem uma transformação da Luz. 

Mas estes, eles serão chamados de Diabos, porque, para aqueles que estão nas Crenças, que não são as suas, eles estão nas
vivências que não são as suas. 



São vocês os Diabos, enquanto que vocês, vocês sabem muito bem que não há outro Diabo a não ser no interior daquele que está
em um confinamento. 

O que vocês querem fazer com isso? 

Era já similar no tempo de Cristo, não é?

Naquela época, crucificava-se, depois, queimava-se.

Mas o ser humano é assim enquanto não for revelado ao que ele é realmente. 

Eu não sei quem disse que o homem era ‘um lobo para o homem’.

Frequentemente, são aqueles que irão lhes falar de Amor, no sentido religioso, que serão os verdadeiros lobos. 

O que vocês podem ali fazer, além de se afirmarem ainda mais no que vocês são? 

De todo modo, querer agir ou ajudar é uma prova da Dualidade, porque, se vocês estiverem na realização do Si, na sua Unidade,
vocês ajudam o universo na sua totalidade, porque vocês São. 

É esse, o verdadeiro Serviço. 

Então, obviamente, enquanto se está na Dualidade, ali não havendo possibilidade de Unidade, obviamente que seria preciso dar de
comer ao indigente, obviamente, que seria preciso nutri-lo, abrigar aqueles que estiverem na rua. 

Isso vocês podem sempre continuar a fazer.

Mas, no nível espiritual, no nível da abertura que está em curso, não são realmente os mesmos processos que estão em jogo.

*** 

Questão: falsificação e Dualidade são sinônimos?

Mas há Dualidades que não foram falsificadas, quer dizer, onde a lei de ação/reação existe, mas em uma liberdade Dimensional. 

Há os sistemas Solares onde existe a Dualidade.

Vocês deixam cair um fruto, ele cai na terra, portanto, há forças eletromagnéticas gravitacionais, não é?

Mas eles não foram confinados. 

Falsificado quer dizer ‘privado da relação Consciente com a Fonte’ e ‘privado da liberdade Dimensional’. 

Os sistemas em carbono e outros sistemas são, por essência, Duais, mas Unitários pela capacidade das Consciências para não
estarem confinadas na Dualidade, para estarem presentes conscientemente, em Espírito, na Dualidade como nas outras Dimensões

Unificadas.

A falsificação é ter privado o acesso à Unidade.

*** 

Questão: há pessoas, hoje, que chegam a alcançar o Estado de Ser?

Há dezenas de milhões. 

Os povos que começam a viver, agora, desde dois anos, os estados de Estado de Ser, estão em outros continentes. 

São, sobretudo, nos países em que, pelas Vibrações (de um lado telúricas e, de outro lado, da Consciência coletiva desses países)
estão mais próximos do que vocês, no Ocidente, de viverem isso. 

Porque a estrutura do solo deles amplifica a irradiação que foi recebida da Luz Vibral e amplifica também, bem antes da Terra ser
liberada, a irradiação do ‘Núcleo cristalino’, porque há retransmissores cristalinos no solo. 

São, sobretudo, a América Latina, a América Central.
Eles têm a cabeça menos dura do que os Ocidentais e, sobretudo, o Coração mais aberto.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

************
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~ DEEM A PAZ ~

As palavras que eu vou lhes dar, sou eu quem vai dizê-las, mas necessitam de uma sintonia Vibratória com os 24 Anciões.

*** 

Então, caros Irmãos e Irmãs na humanidade presentes na superfície desta Terra, muitos de vocês, onde quer que estejam, vivem e
Vibram mecanismos de Consciência, mecanismos no seu corpo, que são, para a maior parte de vocês, novos. 

Esses sinais, essas manifestações refletem, qualquer que seja a sua localização, qualquer que seja a manifestação, um apelo da Luz
Vibral. 

De acordo com a sua capacidade para viver este apelo, a ele respondendo facilmente ou dificilmente ou então de modo algum, reflete-
se, em suas vidas e na sua Consciência, por apelos a um ‘ajuste’.

Este ajuste existe em todos os setores da sua vida. 

Obviamente, não são todos os setores que serão levados a se ajustar ou a se reajustar. 

As circunstâncias planetárias atuais correspondem a ajustes essenciais existentes sobre a Terra, sobre o Sol, na Intraterra e no
conjunto do sistema Solar. 

Vocês são parte integrante do conjunto desse sistema Solar, porque vocês ali têm um corpo.

Sua Consciência vem, talvez, de outros lugares. 

Esta Consciência, que vai se re-desvendar e se re-desenvolver aqui mesmo sobre a Terra. 

Esse re-desenvolvimento da Consciência Ilimitada que é a sua herança e a sua Essência, na sua vida limitada, dividida, reflete, aí
também, para vocês, para cada um de vocês, processos de reajustamento. 

Esses reajustamentos podem, por vezes, seja na escala individual como em diversas escalas referentes aos diversos aspectos das
suas vidas, tomar uma acuidade e um relevo importante, porque a época dos grandes movimentos chegou.

Isso é agora e se desenrola agora. 

Alguns de nós os chamaram para encontrarem a Paz, em vocês, no exterior de vocês, para darem esta Paz.

Porque é dando a Paz que se encontra a Paz. 

Quaisquer que sejam as circunstâncias, não pacíficas, por vezes mesmo desagradáveis, manifestando-se a vocês, o mais importante é
evitar entrar no que se chama de ‘reação’. 

Mas, antes de qualquer coisa, emitir a Paz, porque a Paz, a Vibração da Paz é uma das qualidades intrínsecas da Luz Vibral, mesmo
se vocês ainda não estiverem na Vibração, vocês mesmos, esta Paz é indispensável.
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*** 

A Paz não viola qualquer lei, nem desse mundo, nem da Luz Vibral.

A Paz é uma qualidade Vibratória. 

Se vocês derem a Paz, vocês estarão na Paz, o que quer que vocês tenham que encontrar. 

É um primeiro passo essencial no Abandono à Luz, na realização do que vocês são. 

Seja o que for que lhes acontecer, seja o que for que se manifestar, em vocês ou no exterior de vocês, quaisquer que sejam as
circunstâncias pessoais, sociais, afetivas, profissionais, circunstanciais de sua vida, coloquem ali a Paz e então vocês irão descobrir

que vocês estarão na Paz. 

O que se revela, o que se manifesta sobre a Terra, é o resultado da ação da Luz Vibral. 
Os elementos não pertencentes à Luz Vibral, que são o Fogo do Éter, o Fogo do Céu, o Fogo da Terra, mas que estão sujeitos ao que

se chama de ‘Fogo por Atrito’, podem manifestar Atritos cada vez mais fortes. 

Isso pode se referir aos aspectos da sua personalidade, como aos aspectos da personalidade dos seres que lhes são próximos, mas
também às construções da personalidade existentes nas diversas atividades humanas. 

O período que se abriu, e que os leva até às intervenções de Maria e de Miguel, necessita de uma coisa, é de fazer a Paz e de dar a
Paz. 

Se vocês seguirem esse simples preceito, se vocês guardarem isso, em algum lugar, em um canto da sua cabeça e do seu Coração,
tudo o que se apresentar a vocês, qualquer que seja a natureza, ali colocando a Paz, não somente vocês estarão na Paz, mas as

circunstâncias que irão se manifestar em vocês e a vocês, tornar-se-ão pacíficas.  

Aí está simplesmente o que tínhamos a lhes dizer. 

Muitos ‘Fogos por Atrito’ estão nascendo sobre a Terra, seja no nível dos vulcões, seja no nível dos climas, seja no nível dos povos ou
de alguns grupos sociais ou de alguns países.

*** 

Sua ação de dar a Paz tornar-se-á essencial.

Guardem isso presente em algum lugar de vocês.

O que quer que lhes aconteça, o que quer que se manifeste, antes de qualquer coisa, deem a Paz.

Vocês irão constatar então que o que acontece tornar-se-á pacífico, não porque o ‘Fogo por Atrito’ irá diminuir, mas porque, dando sua
Paz, o que emana de vocês é a Paz, o que emana no interior de vocês é a Paz e, na Paz, tudo é Alegria. 

Certamente, algumas manifestações entre os menos pacíficos que vão se apresentar sobre a Terra deverão, aí também, chamá-los a
dar a Paz e a estarem na Paz. 

É o elemento essencial que vai permitir a vocês, a título individual como no nível mais coletivo, atravessarem este período e
prepararem, do modo mais agradável, o encadeamento lógico da transformação. 

Nenhuma data deve alterar ou condicionar a sua Consciência. 

Seja o que for que acontecer, os sinais do que acontece serão perceptíveis, não sob forma de projeção mental, mas Interiormente, por
um sentimento misturando a iminência e a expressão desse sentimento no seu Coração, desta iminência.

Isso será muito claramente perceptível. 

Se não for claramente perceptível, serão apenas projeções. 

É muito importante fazer a diferença, nesse nível. 

Os primeiros sinais da iminência do que quer que seja tocando o seu ambiente, produzir-se-ão no Interior de vocês antes mesmo de
aparecer no exterior. 

Quando um tipo de determinado acontecimento se manifestar, vocês farão imediatamente a relação com o que vocês viveram
Interiormente.

*** 

Aí está o que os Melquisedeques tinham a lhes dizer. 

A melhor preparação é Interior.
Ela está ligada à Vibração do Coração, à Vibração das Coroas Radiantes, ao seu trabalho de conexão com

a Merkabah Interdimensional.

O Cristo está presente no Éter, ele é perceptível e tornar-se-á cada vez mais perceptível, ele também. 

Os céus são chamados a manifestar coisas evidentes, muito importantes, aí também. 

Vocês irão perceber a tonalidade, a qualidade no Coração, de preferência, sempre, por um mesmo sentimento de iminência. 

Quando da chegada desses diversos processos no Céu e sobre a Terra, ao redor de vocês como mais distante, tenham em conta o
que lhes diz o seu corpo, e não esqueçam do que vocês colocaram em algum lugar na sua cabeça e no seu Coração: a Paz. 

Se vocês respeitarem isso, é minha fé muito simples, então, o seu Fogo Interior, não o Fogo por Atrito, mas o Fogo do Coração, o seu



Fogo do Éter, será a sua garantia da integridade, da Paz e da serenidade.

*** 

Aí está o que os Melquisedeques tinham para lhes dizer. 

Eu lhes digo, quanto a mim, certamente até dentro de alguns dias ou de algumas semanas neste período. 

Nisso, eu lhes desejo uma muito boa noite. 

Vivam a Inteligência da Luz, o Abandono à Luz. 

Deixem-se levar pela onda da Luz, na humildade e na simplicidade. 

Até muito em breve.

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

~ CONSCIÊNCIA FRAGMENTADA e CONSCIÊNCIA UNITÁRIA ~~ CONSCIÊNCIA FRAGMENTADA e CONSCIÊNCIA UNITÁRIA ~

Meu nome é RAM.

É com grande Alegria que eu volto para continuar uma série de informações entre vocês, assim como certo número de Vibrações.

Eu intervim pela primeira vez, há dois anos, nesse Canal.

A particularidade do que tenho a dizer está diretamente ligada à Consciência.

Eu me exprimo entre vocês em palavras e em Vibração.

Vamos, se vocês quiserem, abordar a passagem da Consciência fragmentada à Consciência Unificada.

Definamos, primeiramente, esses poucos conceitos.

A Consciência fragmentada é também a consciência comum, linear e dividida do ser humano, seja quem for.

Ela é, obviamente, independente das concepções, das emoções, da própria inteligência que anima um ser humano.

A consciência fragmentada é limitada ao que cai, de um lado, sob os sentidos, de outro lado sob as concepções e as percepções
inerentes ao próprio indivíduo, em sua esfera própria de existência.

A consciência limitada conhece apenas uma gama de frequência extremamente limitada do que é a Vida.

O Ego, a personalidade, evoluem nesta consciência limitada, fragmentada.

Esta consciência fragmentada não tem qualquer consciência, eu diria, da Consciência Ilimitada ou Unitária.

Pode-se assimilar também a consciência fragmentada, dissociada (aquela que o venerável Omraam chama de ‘lagarta’) a uma
consciência, por Essência, dual, funcionando de acordo com as leis extremamente precisas e minuciosas chamadas

de Atração e Repulsão.
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***

Esta consciência é uma consciência também denominada distanciativa e separativa, no sentido em que ela vai fragmentar a ela
mesma, em referência ao existente, em referência aos campos de experiências já aproximados ou vividos.

Ela está inscrita em um ‘contexto temporal’ que é aquele da história pessoal (ou eventualmente da história coletiva), mas não pode dele
se liberar.

Ela se constrói, antes de tudo, por um conjunto de crenças sobrepostas umas às outras,
denominadas educação, afetividade, emoção, relação e mesmo espiritualidade.

Esta consciência funciona por discriminação.

Esta discriminação, resultante da ‘lei de Atração e de Repulsão’, vai funcionar, antes de tudo, de acordo com os julgamentos de valores
próprios ao ego e à dualidade.

Esses julgamentos de valores levam à noção 'de bem e de mal’, inerentes à esfera mental do indivíduo, incluindo, com isso, além da
educação e das crenças, a moral, a estirpe, as regras e as leis elaboradas pela sociedade, mas também das leis sugeridas pela

própria consciência, em um nível chamado de inconsciente.

A consciência dual é aquela que permite manobrar o veículo físico e a sua vida, nesse mundo.

Esta consciência não pode sequer existir nos mundos chamados de multidimensionais, onde evolui a Consciência Ilimitada, Unitária e
total.

A consciência limitada evolui, portanto, através de crenças, mas também de sentidos e de características chamadas de ‘energéticas’
extremamente precisas, limitadas, elas também, no que são denominados corpos energéticos ou corpos sutis.

A consciência fragmentada está, de algum modo, encapsulada em um mundo fechado, mundo fechado que é aquele da consciência
fragmentada da sua individualidade, onde pode apenas penetrar o que é autorizado no plano da crença, no plano mental.

Mas, mesmo no nível da energia, esta consciência encapsulada pode apenas se deixar penetrar por uma gama específica de ondas e
de Vibrações eletromagnéticas, limitadas pelas noções de velocidade, de deslocamento.

A consciência fragmentada, enfim, está localizada geograficamente em um espaço além do tempo, que é aquele do seu próprio
organismo físico.

Em meio a esta consciência fragmentada, muitas experiências são possíveis, mas elas se desenrolam em meio mesmo a este
encapsulamento, jamais permitindo, com isso, resultar em outra coisa além do que ela é.

A consciência fragmentada é uma Vibração que eu poderia qualificar de ‘pesada’, porque ela é sempre idêntica a ela mesma, por
vezes movimentada e percebida através do que são denominadas emoções, chamando, aí também, percepções vibratórias
procedentes diretamente desta consciência fragmentada e pertencendo, irremediavelmente, à dualidade da manifestação.

***

O ser humano evolui então de maneira localizada, temporal e espacialmente, em um veículo denominado ‘corpo’, em meio a
pensamentos e conceitos, a sonhos também, pertencentes, novamente, a esta encapsulação, onde nem tudo pode ser manifestado

com relação a um referencial ordenado e coordenado, seja energético, fisiológico, conceitual ou perceptivo.

O próprio ‘princípio’ deste encapsulamento é chamado de insatisfação.

Não pode existir, na consciência fragmentada, o estado ‘estável’ de satisfação, ilustrando, mesmo na consciência comum, o
aparecimento e a sucessão de desejos diversos e variados, de diversas ordens, mantendo, por si mesmos, o encapsulamento da

consciência.

O conjunto dos desejos, sejam fisiológicos, afetivos ou de conhecimento, participa, por sua vez, da definição deste encapsulamento e
fornecendo um quadro de referência considerado como ‘imutável’, desde a vida adulta até a morte.

É neste encapsulamento ou confinamento que evolui a consciência limitada, que é aquela da grande maioria da humanidade, não
vislumbrando, aliás, que lhe seja possível aceder a outra coisa que possa sair do quadro de referência perceptivo, conceitual, sensorial,

afetivo e mental existente.



***

Neste confinamento ou encapsulamento, alguns ‘dogmas’ tiveram êxito em criar as ilusões de elevação e de vibração que permitem
aceder a percepções novas, mas não saindo desse mundo e do contexto de referência ou então ultrapassando-o muito pouco, o

bastante para dar a ilusão de uma abertura, para dar a ilusão de uma ampliação da consciência, que não é uma, uma vez que
permanece no mesmo confinamento imediato existente anteriormente.

A manifestação da consciência é, portanto, por Essência, nesta Dimensão, de tipo ‘dual’.

Ela é fragmentada e dita fragmentada porque cortada das outras manifestações existentes em outros lugares, em outros espaços-
tempo, não mais lineares ou fechados, mas abertos.

A própria característica do corpo que aloja a consciência se define por certa rigidez da forma, sem possibilidade outra que aquela do
envelhecimento e da morte, excluindo-se, é claro, a fase inicial de crescimento.

Assim, a Consciência comum habita um corpo e um único.

Ela habita um universo e um único, um contexto de referência definido, como eu disse, pelas crenças, pelas educações, pelas
afeições, vindo construir um mundo totalmente separado dos outros mundos.

De fato, é muito difícil, ou impossível, para o ser humano, funcionando com esse tipo de consciência, tornar-se a outra ou tomar o lugar
de outra consciência e de outro corpo, exceto em caso extremo e extremamente raro.

A consciência está, portanto, fechada, literalmente encapsulada, em um funcionamento fisiológico.

Os únicos espaços de liberdade que podem se encontrar estão no que são denominados as concepções, as percepções, o cérebro,
os sonhos, mas fixos em um espaço fechado que é o seu.

Pode-se dizer assim que a consciência fragmentada funciona em ‘autarquia’, em ‘reclusão’, onde o conhecimento vai passar,
necessariamente, por vias desviadas, necessitando construções e andaimes específicos encontrando-se tanto na educação como
na experiência de vida, aprendendo literalmente a servi-se do seu ambiente, a compreendê-lo, mas jamais a superá-lo de qualquer

maneira.

Isso realizou condições de confinamentos estritos.

Somente alguns seres que empurraram a concepção ou a percepção mental até uma abstração total foram capazes, sob uma forma de
‘intuição fulgurante’, de calcular, de moldar outros estados.

Eles consideram esses estados como pertencentes a outros lugares e a outras Dimensões, mas eles não imaginam, por um segundo,
que a consciência encapsulada possa penetrar, diferentemente das concepções, pelo pensamento e pelo mental, essas outras

Dimensões.

***

Vejamos agora, se vocês quiserem, a Consciência dita Unitária, Unificada.

É uma Consciência que vai funcionar de modo aberto, onde a noção de confinamento, de encapsulamento, desaparece de maneira
brutal ou progressiva, de acordo com o que for chamado de ‘resistências Interiores’presentes ou ausentes.

A Consciência Unificada tem a particularidade de funcionar além dos contextos de referência admitidos e experimentados
habitualmente.

A primeira coisa a desaparecer, na Consciência dita Unificada, é a sensação e a vivência de qualquer separação do resto.

Lembrem-se de que a comum é encapsulada e, portanto, fechada.

A Consciência Unitária quebra os grilhões do confinamento.

A Consciência Unitária não está mais limitada pelos dogmas, pelas crenças, pelas afeições, pelos sentidos, pelas percepções ou
concepções, ela é, portanto, livre para fazer um aprendizado novo e revolucionário.

A Consciência Unitária está também ligada a modificações do que eu chamaria de humor, mas isso está bem além do humor,
traduzindo-se pelo aparecimento de um estado Interior, mesmo nesse corpo, onde o elemento denominado Alegria ou Samadhi vai

aparecer.

A característica da consciência fragmentada sendo manifestar o prazer, por vezes a Alegria, em ressonância com uma Atração /



Repulsão, enquanto que na Consciência dita Unitária e vivida como tal, a Alegria é procedente dela mesma, ou seja, da Consciência, e
não de uma ação / reação exterior.

É, portanto, um ‘estado próprio’ da Consciência dita Unitária.

A característica essencial da Consciência Unitária é não mais ser dependente de um confinamento ou de uma localização espacial
e temporal limitada a um corpo.

As barreiras inerentes ao confinamento saltam umas após as outras, propiciando, assim, modificações capitais do funcionamento,
tanto das percepções como das concepções, como das afeições ou ainda da ‘resolução das crenças’ que, até o presente, eram os

quadros de referência que se tornam caducos e obsoletos.

***

A Consciência Unitária é marcada, também, pelo aparecimento de Vibrações, bem além do que é chamado de circulação da energia
habitual nas estruturas etéreas ou outras.

A Consciência Unitária é uma Vibração muito mais rápida, se é que podemos falar assim, feita de manifestações de tipo ‘Fogo’,
aparecendo em lugares precisos do corpo em um primeiro tempo, generalizando-se no conjunto do corpo e conduzindo, em um

momento específico, para outra reversão que permite superar, até mesmo, os limites desse corpo fisiológico, para dele se extrair e
ainda sair dos mundos da dualidade, quaisquer que sejam, visíveis e invisíveis.

A Consciência Unitária não é uma concepção, ela não é, tampouco, um conhecimento no sentido intelectual.

Ela é, antes de tudo, uma vivência que vai bem além da percepção comum, conferindo então, ao ser que a experimenta e que a vive,
um ‘acesso multidimensional’, permitindo-lhe não mais funcionar de acordo com os quadros de referência específicos do cérebro
humano limitado, mas, efetivamente, aí também, em uma multidimensionalidade ou em um aspecto, se preferirem, de multitarefa,

permitindo realizar, ao mesmo tempo, contatos multidimensionais exprimindo-se na realidade comum.

Isso, obviamente, estritamente nada tem a ver com o que pode acontecer na consciência comum, que iria contatar o aspecto invisível
desta consciência ordinária, chamado, por vocês, de ‘mundo astral’.

A Consciência Unitária é Vibração, mas ela é também silêncio, silêncio de tudo o que fazia os constituintes da consciência comum:
silêncio do mental, silêncio das crenças, silêncio das palavras, silêncio das afeições e silêncio, obviamente, dos desejos.

***

A passagem de uma consciência à outra, além, é claro, do primeiro despertar, permite tomar consciência e perceber o que a maior
parte dos ensinamentos orientais vulgarizou sob a palavra de Maya ou Ilusão.

Tornar-se Ilimitado, tornar-se Consciência Unitária, dá acesso à Verdade da Ilusão do mundo, que não é vivida como conceito, mas
como Verdade estabelecida, permitindo dissolver literalmente tudo o que é procedente da dualidade, das experiências anteriores, das

crenças, dos afetos, das percepções e das concepções.

A Consciência Unitária, de fato, não pode mais se definir por um quadro nosológico [explicativo] fechado ou fragmentado.

A manutenção da Ilusão é, contudo, possível, como o experimentaram vários seres despertos que mantiveram um corpo na Ilusão, a fim
de testemunhar ou de irradiar, no silêncio, a sua nova qualidade de Ser, chamada de ‘estado multidimensional’.

O indicador do estado multidimensional está, portanto, além das Vibrações e das percepções inerentes a este estado, marcado por
uma modificação profunda, durável e definitiva de tudo o que era comportamento anterior.

As relações existentes anteriormente entre si e os outros, entre si e um comportamento, mudam completamente.

Não é um esforço nem da vontade, nem resultante de uma análise, mas, efetivamente, decorrente da própria modificação da
Consciência no nível Vibratório.

***

Até agora, o acesso da consciência fragmentada à Consciência Unificada podia ser definido como ‘excessivamente raro’, porque
necessitava um trabalho intenso em todos os elementos que, justamente, definem e definiam a consciência fragmentada, através dos



desejos, dos afetos, das crenças, das percepções e das concepções.

A diferença essencial que existe hoje, com relação aos tempos mais antigos remontando a uma geração atrás, é que esta Consciência
dita Unificada vem ao seu reencontro.

Ilustrando isso de maneira mais acessível, eu diria que, antes, era necessário chegar do ego ao Coração, através de certa forma de
‘depuração’ ou ‘ascetismo’.

Hoje, é questão de deixar descer, já que a Luz chegou até vocês.

A problemática maior é a seguinte: um número incalculável, muito forte em porcentagem, de seres humanos, não tem qualquer
ideia, pensamento ou vontade deste estado multidimensional, resultante do encapsulamento progressivo e do confinamento vivido

a título individual, como a título coletivo, nas crenças coletivas que lhes foram impostas.

Assim, as próprias características da consciência encapsulada serão de ‘resistir’ a toda intrusão e ela irá considerar a chegada da
‘nova Consciência’ ou da Luz Vibral como uma intrusão, como um risco de dissolução, porque é exatamente disso que se trata.

E, no entanto, é exatamente o que está chegando ao conjunto da humanidade,quer ela queira ou não.

As resistências são tanto mais fortes como a consciência fragmentada que se fecha ela mesma nas crenças rígidas,
nas afeições rígidas e nas feridas por vezes muito rígidas.

A passagem da consciência fragmentada à Consciência Unitária se expressa, nas primeiras fases, como um ‘rompimento’ que será
tanto mais perceptível e violento quanto mais o tempo avançar.

***

Há, portanto, realmente, uma ruptura de equilíbrio total que permite a passagem da consciência fragmentada à Consciência Unitária.

Alguns seres humanos realizaram esse trabalho durante anos.

Eles viveram então esse mecanismo de ‘basculamento’ de maneira progressiva, que segue, contudo, cada vez mais rapidamente,
quanto mais os anos transcorrem.

Muito em breve as coisas serão profundamente diferentes, porque os seres que não tiveram a capacidade para viver a Consciência
Unitária não poderão,literalmente, encaixar a aceleração e o crescimento da Vibração da Luz nas suas estruturas.

Isso irá resultar, para eles, em um processo da própria ‘ocultação’ da consciência fragmentada, refletindo-se por uma espécie
de letargia, de sono, tornando-se cada vez mais perceptível nos tempos que vocês vão viver.

Aqueles de vocês que tiveram a oportunidade, de uma maneira ou de outra, de viver a experiência da Consciência Unificada, mesmo
sem ali estarem estabelecidos inteiramente, poderão então ter a capacidade para aperfeiçoar a sua instalação na Consciência
Unitária se, é claro, o desejo de ‘liberdade’ for maior do que o desejo de ‘manutenção da personalidade ilusória’, o que não será

sempre o caso, observem isso.

***

Os Arcanjos e, em particular, o Arcanjo Anael, insistiu longamente nesta noção capital de abandono à Luz.

O abandono é uma doação de si à Luz.

É uma espécie de capitulação, é o momento em que o encapsulamento explode, literalmente, liberando a Consciência Unitária.

É nesse sentido que, frequentemente, o venerável Omraam Mikaël Aïvanhov falou-lhes da consciência da ‘lagarta’, da Consciência da
‘borboleta’ e, por vezes, da sobreposição possível das duas no mesmo espaço-tempo.

Assim, o fato de que a lagarta se torna borboleta não necessita sempre que a lagarta morra para se tornar borboleta.

Frequentemente, os dois estados podem coexistir, um ao lado do outro.

Alguns seres, pelo próprio fato da sua programação, eu especifico não a kármica, que nada tem a ver, mas da sua própria
programação mental de medo e de confinamento, da adesão às ‘crenças obsoletas’, irá impedi-los, literalmente, de ir para essa

borboleta, mesmo reconhecendo-a, porque não há unicamente um problema de reconexão ou de reconhecimento, mas, bem mais,
porque não há uma capacidade Vibratória real, presente ou não, para se instalar na nova Consciência.



Tudo isso se desenrola atualmente, para todo ser humano, quer ele tenha consciência disso ou não, quer ele viva a quintessência
Vibratória ou o estado de Samadhi ou não.

Isso pode se refletir, mais simplesmente, por impulsos ‘novos’ no nível da alma, referentes às mudanças a efetuar, com maior ou menor
facilidade, com maior ou menor resistência.

Isso corresponde, também, para alguns humanos, a uma percepção Interior demudança.

Isso é impulsionado, diretamente, pelos tempos galácticos atuais conduzidos sobre a Terra e pelo efeito, literalmente, de 'contágio',
possibilitado pelo acesso à Consciência Unitária de um número relativamente importante de consciências humanas encapsuladas.

***

A abertura da Consciência, portanto, tem um efeito direto sobre a Vida, qualquer que seja a sua forma de expressão nesse mundo.

A Consciência Unitária vai conferir, progressivamente e à medida da sua instalação, uma ‘leveza’ incomum.

As pressões, ligadas ao exercício da atividade mental vão, pouco a pouco, desaparecer, por vezes mesmo muito violentamente.

Os apegos, os condicionamentos, as percepções vão, elas também, desaparecer, levando a própria Consciência a experimentar algo
que não se inscreve mais tão logicamente em um ambiente empresarial formal.

A aceitação da Ilusão desta Dimensão apenas irá ocorrer, quanto a ela, aceita e integrada, a partir do momento em que o Si for
alcançado, superado e transcendido, permitindo o acesso, nem que seja apenas transitório, ao Estado de Ser, mantendo a

permanência do Si na vibração do Coração, mas também na instalação da Consciência Unitária, vindo literalmente dissolver a
consciência fragmentada.

Um homem novo, uma mulher nova nasce então, induzindo transformações essenciais nos próprios mecanismos da vida nesta
Ilusão reconhecida como tal.

É para essa mudança de paradigma e de Consciência, acontecendo atualmente em um plano coletivo, que vocês serão convidados ou
confrontados.

Obviamente, alguns seres e algumas consciências encapsuladas irão recusar sair deste encapsulamento, com resultados muito
diferentes conforme as crenças, conforme os condicionamentos e conforme as afeições, podendo ir até mesmo chamar a revelação

da Luz de um fenômeno de ‘essência negra e terrível’, o que, obviamente, não o é absolutamente.

Mas isso é o próprio filtro da consciência encapsulada que considera que tudo o que cria intrusão no Interior da sua consciência vem
colocar em perigo a sua vida e a sua evolução, o que, obviamente, é uma crença e um condicionamento totalmente errôneo.

***

A humanidade vai, portanto, viver, e de maneira cada vez mais rápida e brutal, o que o bem amado Sri Aurobindo chamou de “choque
da humanidade”, com a secreção de medos, com condutas e comportamentos oriundos desta modificação.

Isso será inerente e presente ao conjunto da vida coletiva do planeta e também a título individual, em função das suas resistências
ou da capacidade individual para já estar abandonado, parcial ou totalmente, à Luz.

Essa é uma fase importante da Revelação, do que é a Luz e do que é a Consciência não confinada.

É importante tornar-se lúcido, mesmo intelectualmente, na sua consciência ainda fragmentada, sobre o que acontece, atualmente,
sobre a Terra como em vocês.

Alguns seres, eles são os mais numerosos, ainda não veem nada se mover, não veem qualquer mudança, ao passo que a mudança já
está quase terminada, ilustrando com isso as palavras dadas por CRISTO: «Aqueles que quiserem salvar a sua personalidade, irão

perder a vida. Aqueles que aceitarem a Ilusão da sua vida, irão encontrar a Vida. Será feito a cada um estritamente segundo a
Vibração e a Fé».

A fé, não em um modelo que confina, mas, bem mais, no Ilimitado da Vida, aquiescendo, assim, à própria dissolução do ego.

A ‘projeção’ do pertencimento a esse corpo ou a esta personalidade ou à sua própria identidade é um freio importante para o acesso
total à Consciência Unificada.



Como disse também, parece-me, CRISTO: «é preciso estar pronto para tudo perder a fim de tudo encontrar».

***

A consciência fragmentada e a Consciência Unitária são totalmente opostas em relação à sua configuração e ao seu mecanismo de
funcionamento.

A consciência fragmentada toma e absorve, a Consciência Unitária dá e restitui, ela é doação.

A consciência fragmentada encapsulada só concebe o Amor em sua própria esfera de encapsulamento e, portanto, por essência,
dual.

A Consciência Unitária concebe o Amor como liberdade total de espaço e de tempo, onde não pode haver uma ‘identificação’,
mesmo sendo mantida na Ilusão desse corpo e da personalidade.

São esses mecanismos que estão em curso atualmente e que vão doravante se reforçar, sem qualquer jogo de palavras, a cada dia, a
cada minuto, a cada sopro.

Compreendam, efetivamente, também, que o trabalho sobre a personalidade, em meio mesmo à consciência encapsulada, não
permite sair do encapsulamento.

Nenhuma vontade, qualquer que seja, pode extraí-los do encapsulamento da consciência.

Justamente, apenas a cessação da vontade e o abandono total é que permitem realizar o acesso à Consciência Unitária.

Isso é exatamente o inverso do que foi preconizado por alguns ensinamentos ditos ‘espirituais’, que tinham, de fato, apenas como única
finalidade mantê-los no encapsulamento, enchendo-lhes a cabeça para o acesso a uma luz unicamente presente no encapsulamento,
não permitindo de modo algum o acesso à multidimensionalidade que é, eu os lembro, a finalidade da transformação da consciência

da humanidade e desse sistema solar na sua totalidade.

***

É evidente, também, que aquele que sai do seu encapsulamento não pode convencer quem quer que seja, porque a Consciência
Unitária não pode convencer, mesmo ela tendo sido descrita, e particularmente bem descrita, em todas as técnicas oriundas do que foi
chamado de Unidade ou de monismo, em oposição ao dualismo, seja pelos místicos ocidentais ou pelos modelos mais elaborados,
presentes no hinduísmo, ou também por alguns místicos que viveram esse tipo de coisas, fora de qualquer condicionamento, mesmo

aberto.

A Consciência Unitária não pode se apoiar em qualquer marcador existente na consciência fragmentada.

Enquanto houver apoio em um marcador existente na consciência fragmentada, não pode haver manifestação completa da
Consciência Unitária.

É, portanto, um trabalho que não é um, mas, bem mais, um relaxamento, um abandono, uma doação de Si, uma parada da atividade
ilusória efêmera, vivida, no entanto, nesse corpo ilusório, porque é aqui que deve acontecer esta mutação e não em outro lugar.

***

Ainda uma vez, nenhuma vontade, mesmo a mais pura, pode permitir romper o encapsulamento da consciência.

O impulso da Vibração, o impulso da Merkabah interdimensional e da Ascensão torna-se cada vez mais presente, manifestando-se
então pela abertura, pelo final do confinamento do que é chamado de Ajna chakra, restituindo-lhes a natureza da sua Coroa, realizando

assim o apelo da Luz, chamado por São João: «aqueles que serão marcados na fronte», que serão então denominados «os
chamados».

Mas, aí também, não há possibilidade de desencapsulamento.

Há a chegada da Luz em meio ao encapsulamento, portanto, em meio à consciência fragmentada.



O próprio da consciência fragmentada, assim como eu o disse, é tomar,monopolizar e incorporar.
Ela vai, portanto, procurar 'se apropriar da Luz’, ao invés de deixá-la livremente fluir, permitindo assim superar a dualidade para

juntar-se à Unidade.

A Consciência Unitária não toma esta abertura para uma finalidade, ela aceita não fechar esta abertura e permite então realizar a
ativação do que foi chamado de chakra do Coração, de Coroa Radiante do Coração e de ‘nova Tri-Unidade’.

É apenas a partir daquele momento, e unicamente naquele momento, que poderá se realizar o Despertar total.

Alguns seres, atualmente, ainda podem estar limitados pela própria Luz, e não mais pelo encapsulamento, na primeira Vibração
chamada de ‘Coroa Radiante da cabeça’, isso unicamente a fim de mantê-los ainda na Consciência comum.

Isso dito, os próximos dias vão ver manifestar-se, para aqueles de vocês que não tiveram ainda a capacidade ou a liberdade para
aceder a esta Consciência Unitária, a fim de fazê-lo e, portanto, a fim de viver as primícias deste abandono à Luz, desta crucificação,

deste abandono do ego, da dissolução.

Seria bem ilusório crer que isso é uma morte no sentido físico, mas é, efetivamente, uma liberação da consciência desse corpo, que
fará aceitar, quando chegar a hora, a passagem e, portanto, a passagem direta na Consciência Ilimitada que vocês chamam

de Ascensão.

***

Aí estão alguns conceitos suplementares que eu queria entregar-lhes sobre a Consciência fragmentada e a Consciência Unitária.

É claro, os ensinamentos foram entregues.

Eu penso, em particular, naquele de Um Amigo, sobre o corpo de conhecimento do ‘Yoga da Unidade’, da ‘Luz’ e da ‘Verdade’.

Ele é importante.

Mas jamais esse trabalho irá lhes permitir realizar a etapa final, como nós sempre o dissemos, uns e outros, que é o abandono à Luz,
o último passo.

É o momento em que a consciência fragmentada aceita perder o seu encapsulamento.

Lembrem-se de que isso jamais será uma ‘vontade’, mas, efetivamente, um abandono.

Não é de modo algum o mesmo sentido da energia, nem da Consciência.

A vontade é uma tensão para.

O abandono é uma ausência de tensão, ocorrendo no outro sentido, aliás.

Irmãos e Irmãs, se ainda nos restar tempo, então, eu responderei às questões referentes especificamente a este aspecto que eu
desenvolvi.

***

Não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, como de hábito, além da Vibração das palavras, além do silêncio, vamos agora experimentar, juntos, pela Vibração, pela Luz e
pelo silêncio, durante alguns minutos, a nossa ressonância do alinhamento em meio à Consciência Unitária.

Este será o meu modo de saudá-los, de render Graças pela sua escuta e pelo seu trabalho.

Agora.

... Efusão de energia ...



Que a Paz seja a sua Morada e que a Alegria seja a sua Expressão.

Até uma próxima vez.
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor, que a Verdade esteja em vocês.

Eu volto para vocês, neste espaço.

Eu não tenho, hoje, tanta coisa a lhes dizer além de, antes, estar presente com vocês para, se isso me é possível, responder aos seus
questionamentos concernentes ao que se vive, ao que vocês vivem, permitindo assim ao maior número aproximar-se do que se vive e

irá se viver relativamente ao conjunto da Revelação, ao conjunto do acesso à Verdade e ao Coração.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu os escuto.

***

Questão: o que representa o dia de 17 de dezembro?

Bem amado, o 17 de dezembro é simplesmente uma reunião especial, como cada dia, com a Luz.

Nesse dia, esta Luz será mais especificamente levada e aportada pelo Arcanjo Miguel, associado ao Logos Solar, Cristo, vindo (se tal
for a sua oportunidade, a sua Vibração e o seu Abandono para viver a Efusão Micaélica) no nível do seu Coração, permitindo-lhes

então, para aqueles de vocês sobre esta Terra que acolhem, receber o Fogo de Miguel.

Fogo Celeste, Fogo de purificação, Fogo que permite Vibrar em outra oitava o Fogo do Coração, realizando a promessa da Tri-
Unidade penetrando o seu Coração, despertando-se e acordando para fazê-los percorrer os caminhos da Graça e da Alegria.

O Fogo Micaélico apresenta diferentes aspectos.

Um desses aspectos, no nível do ser humano, é materializar a Promessa da Fonte e o Juramento da Fonte de reencontrar a sua
Eternidade, aqui mesmo, de transmutar esta matéria e conduzi-la à sua realização, além da falsificação, além da densidade fechada,

de conduzir, portanto, o seu corpo e o seu Espírito e o conjunto desse sistema solar à sua Dimensão de Eternidade.

Alguns personagens, tendo colocado seus passos sobre esta Terra, em todos os tempos, puderam se beneficiar, a título individual e
particular, desse tipo de Vibração do Arcanjo Miguel, conferindo o acesso à multidimensionalidade e conferindo, também, a fusão real

com o Cristo, e com a sua Essência e o seu Princípio.

Miguel traz a Espada da Verdade, Cristo também traz a Espada da Verdade.

Esta espada é uma espada que corta a Ilusão, que corta o que deve ser cortado e prepara o ser para viver suas ‘Núpcias Galácticas’, o
retorno aos mundos Unificados, permitindo-lhe reencontrar a Liberdade e o que ele É, inteiramente.

Aí está o que representa, nós esperamos, para muitos de vocês sobre esta Terra, esse dia especial.

ANAEL – 5 de dezembro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-RfrNmiTpbIM/UX5Omw6WrnI/AAAAAAAABY8/0dycQlvhL04/s1600/000+Anael+-+05.12.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


E eu os lembro também de que cada dia, cada instante, cada sopro é especial durante este período, porque cada um de vocês é
chamado a viver e a manifestar a Vibração da Unidade, da Luz Vibral, fazendo-os reencontrar o Amor e a Verdade, a Alegria e a Paz.

Esta intervenção inscreve-se na sequência lógica do que realizou o Arcanjo Miguel e nós mesmos, Conclave Arcangélico, nesse
sistema solar, pela Graça da sua Presença e pela Graça do trabalho de vocês a vocês, também.

Ele sela assim, também, nesse dia, de maneira ainda mais marcante, a Presença do Cristo no ‘Fogo do Éter’ e no ‘Fogo da Terra’.

***

Questão: fazer amor é compatível com o fato de ir para a Unidade?

Bem amada, a liberdade do Coração confere a liberdade de ação, a responsabilidade de ação.

Não é privação de nada que floresça o Coração e o corpo.

Na Unidade e na Vibração da Unidade os atos, os comportamentos, as ações, quaisquer que sejam e quem quer que seja, vão então
se expressar pela própria ação da Graça e da Unidade na sua vida.

Obviamente, o que é chamada, em sua Dimensão e na sua carne, de fusão sexual ou de ato sexual, é uma forma (e assim foi chamada
com justa razão) de ‘pequena morte’.

Alguns seres, vivendo o despertar das três Lareiras, não podem mais, simplesmente, fusionar por esse princípio ou realizar o que
vocês chamam de orgasmo.

Outros podem realizá-lo, mas convém aceitar e compreender que, a partir do momento em que as três Lareiras estiverem abertas, toda
a energia que se derramava, antes, para a parte inferior, para a extremidade do corpo, refletindo-se por um orgasmo, subiu hoje no

nível do Coração.

Assim, portanto, de acordo com a qualidade do seu próprio Coração, de acordo com a qualidade da sua própria Unidade, o desejo
pode ser transmutado ou então ser reforçado, tudo depende do que ele irá manifestar no nível da sua vida e no nível do seu corpo.

A relação íntima é Liberdade e Liberação ou ela se torna fechamento de um ou do outro?

Isso se expressa pelas percepções do seu próprio corpo e do seu Templo Interior.

Existiram, de todos os tempos, tanto nesta Dimensão falsificada como nos mundos não falsificados, possibilidades de viver as
alquimias e os retornos à Unidade pela via sexual.

Hoje, nada disso tudo é mais necessário, nem vital.

Do mesmo modo que, no nível dos seus comportamentos, das suas ações e dos seus atos, certo número de coisas que eram
quotidianas e comuns não têm mais razão de ser, simplesmente porque a necessidade ou o desejo desaparece.

A Alegria não é nem prazer, nem desejo.

*

A Alegria é um estado de saciedade total e permanente, independentemente de qualquer ressonância exterior, fosse ela alimentar,
sexual ou outra.

Existe, de fato, na vibração do Coração, um ‘estado de completitude’ fazendo com que, frente ao que você É, em Verdade, não possa
existir qualquer insuficiência.

Assim, se a sexualidade não for o fato de preencher uma insuficiência, se ela não refletir então uma periculosidade devido mesmo às
subidas da Kundalini, então, não se prive de nada, porque toda privação, definitivamente, fecha o Coração.

Mas convém também aceitar e integrar que o ser que chega à ‘plenitude do Si’ e que toca as portas do Estado de Ser não pode mais
conceber qualquer relação sexual com ninguém, porque esta alma, naquele momento, vive um estado de orgasmo ou de

êxtase permanente.

Nessas condições, a relação sexual, mesmo a mais pura e a mais completa, faria nesse caso, e exclusivamente nesse caso, voltar a
descer os níveis de Consciência, porque recorrendo ao centro inferior cuja finalidade é, quer se queira ou não, prazer ou reprodução.

A Alegria está além do prazer.
A Alegria é uma Graça, uma Unidade e uma Graça, mesmo se alguns seres puderam, em determinados momentos de suas vidas,



experimentar estados de fusão, mesmo no nível cardíaco, pela sexualidade.

Seu retorno à Unidade passa pela ativação da sua androginia primordial.
Esta androginia, a princípio, vem modificar suficientemente os comportamentos inscritos no seu cérebro para, literalmente, vem liberar

certo número de injunções vitais ou instintivas ligadas tanto à sexualidade como à alimentação ou a necessidade do outro.

Porque, quando vocês estão Unificados, quando o Coração está inteiramente na fase em que ele atinge o estado de Samadhi,
permitindo a Paz Suprema, naquele momento, há um ‘estado de completitude’.

Não há mais qualquer falta, nem qualquer desejo do que quer que seja.

Assim, portanto, se essa necessidade ou esse desejo estiver presente, então, não resista a ele, porque ele aparecerá,
necessariamente.

A Unidade não força, a Unidade se estabelece na sua própria realidade e vem dissolver, pouco a pouco, os apegos, quaisquer que
sejam, os condicionamentos, quaisquer que sejam e, por vezes, as necessidades imperiosas existentes em alguns

comportamentos.

Mas esta ‘transmutação’ se estabelece progressivamente e à medida que vocês penetram o espaço sagrado do seu Coração, sem
qualquer dificuldade, com facilidade, como uma evidência que não é nem forçada, nem mesmo sugerida pela personalidade ou pela

alma, porque isso se torna evidência.

***

Questão: sentir, ao mesmo tempo, os batimentos cardíacos e as Vibrações do Coração indica que o Fogo do Coração não
chegou?

Bem amada, ele chegou inteiramente a partir do instante em que a ‘pulsação cardíaca’ é substituída, como lhes explicou Sri Aurobindo,
pela ‘respiração do Coração’, que é uma Verdade (*).

Naquele momento, a imersão na respiração do Coração permite, como lhes foi dito, realizar o switch da Consciência e penetrar
diretamente o que é denominado o Maha Samadhi ou a ‘Morada da Paz Suprema’ (**).

***

Questão: qual é o efeito desses movimentos Vibratórios no metabolismo?

Bem amada, é profundamente diferente, de acordo com a natureza e a estrutura de cada corpo físico, em ressonância com as
linhagens e, de maneira mais precisa, com sua constituição, referente à ‘proporção relativa’ dos elementos.

De acordo com a sua proporção predominante, de Fogo, de Terra, de Ar ou de Água, você vai manifestar modificações fisiológicas e
metabólicas que lhe são próprias.

Assim, eu não posso definir todas as modificações que podem existir em função dos elementos dominantes ou restringidos.

Elas são, entretanto, reais para cada um, conduzindo a uma iluminação Interior das suas próprias células, conduzindo ao
desaparecimento de qualquer doença e de qualquer problema.

Esse é o efeito, eu diria ‘mecânico’, da Luz Vibral em vocês e nas suas estruturas.

***

Questão: quando eu levo minha Consciência sobre o Coração, tenho uma sensação de espiral descendente.

Bem amado, isso corresponde, inteiramente, à sua própria penetração no seu espaço cardíaco, podendo se expressar por uma perda
de indicadores espaciais ou temporais, podendo se expressar, para a Consciência, na Luz, por um sentimento de ‘queda’ ou de

‘elevação’, mas que, de qualquer modo, irá refletir a mesma realidade que é o acesso ao Estado de Ser.

Há, portanto, apenas que se imergir e se dissolver no movimento ou na ausência de movimento que aparece naquele momento.

***



Questão: por que os sintomas ligados à ativação dos novos corpos não são dados precisamente?

Bem amada, é capital que cada um viva a sua experiência, o seu sentir e as suas próprias Vibrações que, obviamente, são comuns ao
conjunto dos seres que realizaram e viveram esta abertura.

Isso não foi comunicado por uma razão extremamente específica, para que, justamente, quando a hora chegar, a divulgação disso
permita confrontá-los à sua própria Verdade vivida, onde o questionamento do mental predominou.

O importante é, justamente, não a compreensão dessa vivência, mesmo se isso puder perfeitamente se exprimir através do que vocês
denominam os ‘circuitos energéticos’ ou os ‘circuitos de consciência’, porque, de fato, a energia é Consciência nos mundos

Unificados.

Nós, portanto, os deixamos viver certo número de processos sem descrevê-los uns e outros, a fim de lhes permitir vivê-los sem tomada
de partido e sem qualquer interferência do seu mental.

Quando chegar a hora, nós lhes daremos o conjunto desses sinais, o conjunto desses cortejos de sintomas, correspondentes às
novas capacidades espirituais.

Isso será realizado, se o tempo permitir, por Um Amigo, precisamente durante o seu primeiro trimestre do próximo ano.

***

Questão: o que significa «dar a Paz»? Não é aí uma ação do mental?

Bem amado, justamente, aqueles que não vivem a Consciência Unificada irão permanecer no nível do mental e irão se aperceber, por
eles mesmos, de que o que eles geram não é a Paz.

Aquele que dá a Paz, pela Vibração e pela Consciência, viverá a Paz, toda a diferença está aí.

***

Questão: têm-se necessidade de dizer «eu dou a Paz» ou a Paz emana sozinha?

Bem amado, se Um Amigo lhes disse e os convidou a «dar a Paz» e dizê-lo, é que o Verbo Criador é ativado por aqueles que, em
todo caso, vivem a Vibração Unitária.

Assim, portanto, pronunciar esta frase implica necessariamente em que a energia a acompanha, o que não é o caso para aqueles que
não vivem isso.

***

Questão: convém prosseguir as atividades artísticas nesse momento?

Bem amado, é preciso seguir, inteiramente, o que o põe na Paz, na Fluidez e na Unidade.

Para alguns, poderá ser nada fazer, para outros, talvez fazer coisas completamente triviais e comuns.

Vão para o que, em suas atividades, aumenta a sua Paz, a sua Alegria e a sua Fluidez.

Não há outra regra senão seguir o que dita o Coração, a fim de estar em ressonância e em acordo com ele.

Para cada ser humano é diferente.

Alguns têm necessidade e sentem este impulso para parar tal ou tal coisa, outros, enfim, têm impulsos totalmente ao oposto.

Lembrem-se de que a Vibração do seu Coração lhes permite saber e sentir o que é exato e bom para vocês.

Se vocês vão ao sentido do Coração, o Coração Vibra.



Se vocês vão ao oposto do Coração, o Coração não Vibra mais.

Para aqueles de vocês que, por enquanto, não teriam acesso, inteiramente, à Vibração da Coroa Radiante do Coração, ao chacra do
Coração ou à nova Tri-Unidade ou Nova Aliança, vocês podem também confiar, antes de qualquer coisa, não nas emoções, não nos

mecanismos mentais, mas na Vibração que os habita naquele momento.

Coloquem claramente as suas escolhas e escutem o que lhes diz a Inteligência da Luz, qualquer que seja a Lareira que esteja aberta
em vocês.

Isso lhes permitirá estarem sempre em acordo com a sua própria Unidade, porque há apenas isso que é importante.

***

Questão: em alguns povos, a Paz é desejada através de diversas saudações. Existe, para nós, ocidentais, uma forma discreta
de contato com o outro incluindo esta noção de Paz?

Bem amado, a Consciência e a Vibração seguem doravante as palavras.

Deem a Paz com esta frase, sem qualquer gesto, mesmo se existirem gestos que acompanhem esta Paz, denominados, eu creio, e
dados aqui mesmo: a ‘Saudação de Orion’.

Agora, emitir o pensamento de Paz e dar a Paz na Vibração do seu Coração e da sua Unidade confere realmente a Paz, em vocês e
no exterior de vocês.

Não há nada além disso a realizar.

O que há de absurdo em dizer a alguém: «eu lhe dou a minha Paz» ou «eu lhe dou a Paz»?

***

Questão: A recitação de orações ou de mantras continua atual?

Bem amado, o que é atual é ‘o que abre o seu Coração’.

É atual o que o faz Vibrar, é atual o que o põe na Alegria, é atual o que o põe na Paz.

Compreenda efetivamente que, além das ‘egrégoras’ constitutivas do que vocês chamam de mantras ou orações, o seu estado Interior
predomina sobre a repetição ou sobre a oração.

Assim, portanto, vocês podem obter o mesmo estado Vibratório por um mantra ou por uma oração, mesmo pertencendo a algo que
não é da Unidade, porque, se vocês estiverem na Unidade, naquele momento, os seus ‘propósitos’ estarão bem além das palavras

pronunciadas e da própria ressonância em uma língua sagrada, por exemplo, do que significa um mantra.

Vocês terão transcendido e excedido o próprio significado desta oração ou desse mantra.

Assim, portanto, se, para vocês, é útil recitar tal frase ou tal palavra ou tal oração e se isso lhes abre o Coração, então, faça-o sem
qualquer escrúpulo, porque a sua Vibração, a Luz Vibral, é agora mais importante do que os condicionamentos que existiram neste

planeta.

Assim, então, imaginemos mesmo que vocês tenham prazer em repetir um mantra ou uma oração pertencente ao mundo
falsificado, vocês vão levar, a esta oração falsificada, a Luz Vibral.

Por conseguinte, vocês não vão mais alimentar os reservatórios de forças opostas, mas, efetivamente, transcender esses
reservatórios de força.

Mas, ainda uma vez, não é um mecanismo intelectual ou mental, mas, bem mais, vocês deverão seguir a ‘resultante Vibratória’ do
seu ato, da sua ação ou dos seus comportamentos, quaisquer que sejam.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***



Bem amados Filhos da Luz, Bem amados Filhos da Lei do Um, eu vou lhes dar, eu também, a minha Paz e a Paz.

Assim, portanto, agora, eu lhes dou a minha Paz e eu lhes dou a Paz.

Até breve.

... Efusão de energia ...

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu estou de volta como eu o havia anunciado.

Eu volto em união Vibratória com Cristo, o Logos Solar e eu mesmo, de hoje em diante Unificados, como Maria, a Divina Criadora dos
Mundos Livres em carbono.

Nesse dia, eu anuncio o período do grande retorno à sua Unidade, pela Graça da Fonte, pela Graça do planeta que porta sua vida,
aqui na sua Dimensão.

Os véus caem um atrás do outro, levando-os, a cada dia, a uma compreensão mais justa do que vocês são, além das aparências de
sua personalidade.

Sua Consciência fragmentada, se tal for a sua Vibração, vive o período final de seu isolamento e de seu aprisionamento.

Os mecanismos Vibratórios do Supramental e da Luz Vibral, tendo irrompido de maneira progressiva no seu plano desde 1984,
encontram hoje sua plena realização. 

Vocês estão doravante conectados e religados às Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Mais nada pode se opor à sua Liberação.

Existe contudo um caminho, curto, para ser completado, aí onde vocês estão, a fim de afirmar o seu testemunho da Luz e permitir aos
seus Irmãos e Irmãs na humanidade de terem fácil, ainda mais, o seu acesso possível à sua multidimensionalidade.

Eu tenho de lembrar-lhes das palavras essenciais, pronunciadas desde dois mil anos e que são, mais do que nunca, atualidade para o
que vem: «Não julguem, porque com a medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados».

Ninguém além de vocês mesmos, julgará vocês mesmos.

O peso das suas palavras e dos seus comportamentos será o seu próprio peso no momento da sua elevação.

***

A Luz e a Vibração da sua Consciência devem ser os únicos motores da sua vida sobre esse mundo.

A espada que eu porto, enquanto Cristo revelado, é a espada que redime, a espada que vem doravante transfixar o seu Coração e
torná-lo à sua Verdade eterna de Filho da Lei do Um.

Certamente, nós estamos conscientes de que os pesos dos seus hábitos e dos seus medos são ainda, para vários de vocês, freios
ainda presentes, limitando o seu pleno acesso ao seu Estado de Ser.

Pouco a pouco, esses freios são revogados e a densidade de suas encarnações se torna cada vez mais leve.

Várias percepções Vibratórias novas emergem em vocês.

Várias modificações de seu funcionamento consciente vêm transformar sua própria conduta em meio a esse mundo e a sua vida.

Miguel - 21.12.2010 - A morte do Ego, das ilusões e de tudo o que é falso

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Como eu o anunciei também, em 29 de setembro, seus céus se modificam grandemente e o conjunto da Frota Mãe dos Mundos Livres
está doravante em fase de aproximação final de sua Dimensão e da Terra.

Ela segue seu apelo e ali responde pela Graça de seu trabalho de Luz sobre a Merkabah interdimensional coletiva que vocês
estabelecem cada dia um pouco mais.

Doravante, e como Maria lhes pediu, sua meditação ativa das 19 horas [16h00 – hora de Brasília] está centrada no Coração, sobre o
ponto IS, porque é bem precisamente por esse ponto de seu Templo corporal que a Consciência de Cristo penetra.

Esse Templo que é seu deve se tornar limpo e livre de toda crença, de toda interpretação e de todo julgamento.

Focalize-se a cada dia, a cada sopro, no meio dos quatro Pilares que são: Atenção, Intenção, Ética e Integridade.

Vocês irão se aperceber que se tornará cada vez mais fácil perceber os momentos em que o antigo se expressa e diferenciá-los dos
momentos em que o novo se expressa.

Quando o Coração se expressa, é-lhes fácil estar na Alegria, no instante, dissociados de seus hábitos de julgamento, de seus hábitos
de medos e de fragmentação.

Vocês irão aprender, durante os 40 dias em curso, a perceber claramente o sopro da Unidade e da Verdade em vocês porque esses
momentos serão preenchidos da Graça da Presença do Cristo em vocês.

Cristo e eu mesmo, de hoje em diante presentes no seu Éter, iremos estabelecer nossa morada em cada um de vocês, se o não
julgamento é seu estado, se a intenção de Graça está claramente estabelecida em seu pensamento e em sua Consciência.

Esses momentos serão cada vez mais evidentes para sentir e para viver.

Ninguém poderá se enganar porque a Presença Cristo-Miguel, em vocês, é Alegria, Fogo, Verdade, Clareza e principalmente
plenitude.

Modificações importantes em suas fisiologias e psicologias ocorrerão, de maneira diferente para cada um, em função de suas
necessidades próprias.

Lembrem-se também de que «ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não se tornar como uma criança».

A mudança de paradigma e de Dimensão em curso necessita a plena realização do Abandono à Luz, tal como definido pelo Arcanjo
Anael.

Vocês devem escolher entre nutrir a sua personalidade ou nutrir o Estado de Ser, entre fazer frutificar o ego e a separação ou fazer
frutificar o Si e a Unificação da Consciência.

Este período de conclusão deve permitir-lhes ver claramente em vocês as brechas, as ‘zonas de Sombra’, não tanto para lutar contra,
mas mais para aquiescer à sua dissolução.

***

A problemática deste período é simples, muito simples: vocês desejam nutrir de Luz sua pequena pessoa humana ou desejam nutrir
seu Ser de Luz?

Um não pode proceder simultaneamente com o outro e isso vai se tornar cada vez mais evidente em suas vidas.

Seu comportamento é sereno ou pesado?

Vocês estão atados e fechados nos condicionamentos ou então aceitam ir plenamente e livremente para a Alegria?

Se o julgamento, os vícios de todo tipo nesse mundo, permanecerem, vocês não poderão ir para o Estado de Ser

É seu próprio julgamento e seu próprio apego ao seu Eu que os aprisionam e certamente não as Forças de Luz Unificadas.

Se vocês abandonarem as lutas de poder, de influência, os medos, então, vocês irão espontaneamente e com toda facilidade, na
Vibração da Consciência Unificada.

Isso irá se refletir por momentos de imersão cada vez mais intensos e fortes em sua própria Unidade, desconectando-os mesmo, às
vezes, de seus apegos usuais e habituais.

Vocês irão sair desses momentos mais plenos, mais alegres, mais claros.

Se vocês se opuserem, por sua própria gerência, a este estabelecimento, a sua vida tornar-se-á cada vez mais dura e repleta de
dúvidas, de incertezas, de negação mesmo de seus próprios estados Vibratórios vivenciados, aprisionando-os em si mesmos, então,

cada vez mais em sofrimento e em densidade.

Vocês mesmos, e somente vocês, irão conduzir a sua Consciência, em função desta ‘lei da atração e da Graça’ da Luz Vibral que está
aí.



Esta separação de Consciências, em Consciências Unificadas e Consciências separadas, em vocês como em cada ser humano,
levará a viver, para cada um, iluminações à vezes dolorosas.

Compreendam bem que isso não é em nada ação da Luz, mas, sim, das suas próprias resistências à Luz, das suas próprias sombras
que não podem estar presentes na nova Dimensão e na sua preparação.

Os elementos climáticos sobre a Terra irão se tornar a ilustração perfeita desta luta.
Os países, as sociedades, devem também se determinar e se posicionar na nova ou na antiga Consciência.

Isso será mais ou menos fácil segundo, aí também, as resistências presentes ou não.

***

Isso que vocês assistem é a morte do ego, a morte das ilusões e de tudo o que é falso.

É o resultado direto da nossa presença tri-Unitária no seu mundo, no seu peito.

Nós vamos aceitá-los ou nós vamos negá-los?

Esta é a única e exclusiva questão que vale a pena ser colocada.

Vocês estão prontos para morrer às suas limitações, aos seus aprisionamentos?

Vocês aceitarão se libertar sem medo?

Vocês estão prontos para deixar, em totalidade, suas cadeias, suas crenças, suas prerrogativas sociais, afetivas?

Estão prontos para entrar, sem bagagem, sem peso, na sua Unidade?

As coisas estão colocadas definitivamente, nesse dia.

Alguns vão se elevar, outros vão brilhar cada vez mais.

«Será feito exatamente segundo sua fé e sua Vibração.»

Não é mais tempo de dar meia-volta, de regressar ou de acusar.

É tempo de cumprir a Promessa.

***

Seu estado Vibratório de paz ou de guerra, pessoal como global, é a justa retribuição da Graça que vocês terão acolhido ou não.

Os preparativos estão adquiridos.

A divulgação de nossa Presença ocorre em todos os lugares sobre este planeta.

As amplitudes de Vibrações, percebidas nas três Lareiras, vão se tornar muito intensas, permitindo-lhes, se a leveza do seu Ser estiver
aí, acolher sempre mais partículas Adamantinas, sempre mais a nova tri-Unidade, realizando, de maneira cada vez mais evidente, a

nova Eucaristia, que é Comunhão com a Fonte.

É desta forma que vocês irão elevar sempre mais o seu nível Vibratório.

É desta forma que vocês irão servir mais justamente a Luz e o Cristo.

***

Reconectar a Unidade na sua Dimensão tem um preço.

Esse preço, aquele da sua Liberdade, é a crucificação do ego: morte de todo desejo, de todo hábito, de todo jogo de poder exercido
para qualquer alma.

Tornar-se Livre e Unificado, é tornar livre o outro; é não mais julgar porque somente o ego julga novamente e sempre.

Jamais, nós, Seres de Dimensões Unificadas, julgamos, senão nós não seríamos mais Unificados, em nosso aspecto.

O marcador de seu estado Unificado é, antes de tudo, seu estado Vibratório, sua percepção clara e consciente da Vibração de sua
lâmpada cardíaca.

Toda outra apreciação é essa do ego, somente do ego.



Vocês não poderão mais trapacear com ninguém, exceto com vocês mesmos e o peso será, então, sofrimento e dor.

Quanto mais seu Coração for aberto e verdadeiro, mais vocês estarão livres e em Alegria.

***

As modificações de seu ambiente usual serão, para alguns, violentas e incomuns.

Cabe a vocês apreciar se vocês o vivem, em Alegria, no Coração ou no sofrimento.

Se isso acontece em Alegria, então, isso é liberação.

Vejam além das aparências, vejam além das ilusões desse mundo, o sentido do que vocês vivem e irão viver.

Peçam nossa ajuda (*), peçam nossa Vibração.

Se o caminho de seu Coração estiver livre, então, nós estaremos com vocês, sinceramente, na Verdade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, nesse próprio momento em que eu fusiono a Vibração Cristo-Maria-
Miguel em vocês, no seu Coração, ele sozinho, ele sabe o que é bom para ele.

Ele sozinho reconhece a Graça e a Verdade.

Consintam ao seu Coração o que ele impulsiona em sua vida.

Onde está verdadeiramente a sua prioridade?

A Luz ou os jogos de sombras sobre esta Terra?

Doravante, mais nenhuma alma em encarnação pode trapacear com a Luz.

Até agora, era possível ser chamado pela Luz, sem no entanto se eleger si mesmo no Templo Unitário e no Coração de Cristo.

Hoje, a espada da Verdade se instala sobre a Terra e mais nenhum compromisso é possível com o ego: é ele ou o Cristo, totalmente e
irremediavelmente.

Esse decreto é levado ao seu conhecimento pela sua Graça e pela sua Presença.

A Unificação, é interromper o que deve ser interrompido, é cortar os ramos mortos da personalidade a fim de que o Si e o Estado de
Ser possam desabrochar livremente e na Alegria.

A separação dos mundos e das Dimensões atinge o seu final, para vocês também, sob condição de não mais separar, dividir, de não
mais buscar fragmentar.

***

Ao se abandonar à Luz Vibral, seu futuro pessoal e individual será traçado pela Vibração que vocês portam.

Sua entidade consciente tornar-se-á consciente ao conjunto das Forças dos Mundos Livres.

Vocês serão então acolhidos e serão levados a bom porto.

Aqueles que estarão em cheio na sua Dualidade irão confrontar com a Dualidade desse mundo se findando.

Cada um viverá exatamente o que tem a viver.

Não pode ser de outra forma na liberação conduzida pela Luz Vibral Unitária.

E o que ditará o que é para viver cada um é unicamente a Vibração que ele portará. 

A Consciência é Vibração, a Consciência é o que vocês São, na Verdade, e ela apenas os levará a experimentar o que vocês criaram
em pensamentos.

Se os seus pensamentos forem divididos e separados, vocês viverão exatamente isso.

Se os seus pensamentos estiverem Unificados e forem justos, então, vocês viverão exatamente isso.

***



***

O momento da ação Interior chegou.

O impulso Cristo, se revelando, essa noite, em vocês, é o meio de ver claramente, de perceber sua Verdade, seu Caminho, sua Via e,
sobretudo, de crê-la.

Seus pensamentos irão se tornar cada vez mais ativos e criativos porque o Arcanjo Uriel toma doravante em mãos a reversão final a
levar sobre esta Terra.

Em vocês também, a título individual, a reversão final é exatamente isso que eu vim lhes falar.

É o que se desenrola nesse momento mesmo e durante os 40 dias anunciados por Maria (ndr: indicações dadas por Maria em 17 de
Dezembro) (**).

***

Quanto a nós, Cristo, Maria, Miguel, nós voltaremos, sem encontro definido, durante este período, para fazer os ajustes necessários ao
seu caminho Interior quando a necessidade for urgente.

Em função, também, do avanço da divulgação em curso, nos seus céus como sobre a Terra.

Nós estamos com vocês, em vocês.

Nós somos a Alegria, de volta a vocês.

Nossa bênção incondicional e nossa Paz os acompanhem.

Estejam em paz.

Estejam em Alegria.

Sejam Um.

Estejam Unidos.

Até muito em breve.

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

NDR: Não haverá transmissão do áudio correspondente a esta canalização, por motivos técnicos.
*

(*) – ‘PEDIDOS AOS ARCANJOS’ – ARCANJO ANAEL (08.10.2009):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/pedidos-aos-arcanjos-...

*

(**) – ‘Intervenção da Divina MARIA’ (17.12.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/intervencao-da-divina...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=876

21 de dezembro de 2010
(Publicado em 22 de dezembro de 2010)

***

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

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